Pomozte i vy! A myslete na sebe a své blízké.

Každý z našeho týmu obdržel podobný, níže uvedený email, nebo jsme byli kontaktováni i "papírovým" dopisem. Jsme lidé a pomoc
je na míst?. Stejn? tak je i na míst? myslet na sebe a zajistit se pro p?ípad takovýchto událostí. P?isp?li jseme Jardovi, ud?lejte te to
také a pak "p?isp?jte" i sob?.
Ano, máme na mysli pojišt?ní. M?sí?ní ?ástka cca 130 K? zajistí p?i takovémto úrazu 3.000.000 - 4.000.000 K? od pojiš?ovny. To m?že vy?ešit
v?tšinu p?ípadných náklad?. Pojist?te se na více než 1.000.000 K? pro p?ípad trvalých následk? úraz? a rozhodn? s progresivním pln?ním.
Zkontrolujte své smlouvy nebo nás kontaktujte.

Dobrý den!

Obracíme se na vás se žádostí o pomoc t?lesn? postiženému Jaroslavovi. Zasíláme stru?né informace o Jaroslavovi a ob?anském sdružení
Paprsky nad?je, které bylo založené na jeho podporu.
Jsme malé ob?anské sdružení Paprsky nad?je, které vzniklo na pomoc Jaroslavovi, který po nehod? z?stal zcela ochrnutý a bezmocný na
invalidním vozíku. Veškeré dostupné informace v?etn? fotogalerie, textových informací a p?íslušných dokument? jsou k dispozici na webových
stránkách ob?anského sdružení www.paprskynadeje.cz .
Snažíme se Jaroslavovi co nejvíce pomoci v hrazení nezbytných každodenních výdaj?, lék?, rehabilitace a dalších ?innosti. V?tšinu náklad?
bohužel nehradí žádná pojiš?ovna a tak je odkázán pouze na pomoc státu, které se nedostává v pot?ebné mí?e. Situace se stále stup?ovala a
proto jsme byli nuceni založit ob?. sdružení, aby byla alespo? n?jaká možnost pomoci. Shromaž?ování finan?ních prost?edk? je velice obtížná a
náro?ná záležitost, bohužel naše skromné možnosti a lidské zdroje nesta?í na její dohlednou realizaci. Proto se obracíme o pomoc na širokou
ve?ejnost a z tohoto d?vodu kontaktujeme i Vás.
Chceme Vás tímto požádat, zda byste mohli Jaroslava podpo?it (dle Vašeho uvážení a možností), nejlépe finan?ním darem, alespo?
symbolickou ?ástkou . Jako právnická osoba jsme schopni vystavit darovací smlouvy a další náležitosti. Pop?. lze dohodnout i jiné formy
pomoci.
Rádi Vám odpovíme na jakékoliv dotazy.
Tel. 731039741 e-mail: Paprskynadeje@seznam.cz

S pozdravem a pod?kováním za Vaši odpov?? za ob?anské sdružení - Kristýna Strouhalová
Uve?ejn?no se souhlasem Jarolava Vrúbela
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