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Nadal bardzo świeże są wspomnienia II Zjazdu FOL i Damy-Radę w Kołobrzegu. Było super,
wspaniali ludzie, świetna atmosfera, ale też wiele ciekawych, budujących i konstruktywnych
rozmów na różne tematy. Podczas jednej z takich rozmów wraz z koleżanką Dorotą
Nowakowską poruszyliśmy temat ?łóżkowy??

Spokojnie, nie mamy na myśli nic związanego z niecnymi uciechami :)

Rzecz w tym, że syn Doroty ? Adrian ? od wielu lat zmaga się z niepełnosprawnością: uraz
czaszkowo-mózgowy z niedowładem czterokończynowym spastycznym; jest też podopiecznym
Fundacji Oswoić Los. Jak wiemy, dzieci takie mają różne, większe i mniejsze potrzeby. Dla
Adriana taką większą potrzebą, jedną z najważniejszych na chwilę obecną, jest konieczność
wymiany łóżka. 

Adrian urósł i jego łóżko, w którym dotychczas spał, robi się zbyt małe, w dodatku jest bardzo
niskie, co stanowi spory problem dla rodziców Adriana, który codziennie po kilkanaście razy jest
z łóżka podnoszony i wkładany.

W Polsce łóżka dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych są bardzo drogie i dość
trudno dostępne, no i nie zawsze mają takie funkcje, które są niezbędne w spełnieniu swojego
zadania.

Wpadliśmy więc na pomysł przeprowadzenia akcji łóżkowej. Ma ona na celu zebranie
materiałów, bądź środków finansowych, które pozwolą na zakup  niezbędnych rzeczy
potrzebnych do wykonania takiego łóżka.

Kochani, potrzebny jest materac, deski (najlepiej z drewna bukowego), lakier bezbarwny do
drewna, śruby i wkręty do skręcenia łóżka, prowadnice do szuflad, sklejka.  

Jeśli uda się, a wierzymy, że tak, że ?DAMY RADĘ? :D i zbierzemy potrzebne materiały, łóżko
wykona nasz zaprzyjaźniony stolarz, który zrobi łóżko w ramach prezentu nie pobierając
żadnego wynagrodzenia za swoją pracę!

Jednocześnie mamy cichą nadzieję, że akcja przybierze na sile, a tym samym uda nam się
zgromadzić tyle materiałów, że będziemy mogli uszczęśliwić więcej dzieci darując im wygodne,
nowe łóżka. 

Myślcie, posyłajcie dalej, każda śrubka, każdy wkręt i każdy litr lakieru może przyczynić się do
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powstania łóżka, które umili spokojny sen dzieci. Szukamy każdej dobrej duszy, która może
wspomóc tę akcję!

We wszelkich sprawach związanych z niniejszą akcją dzwońcie na numer bezpośrednio do
naszego stolarza, Mariusza: 781 300 176.

Kamila Nowak  
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