
 

Razem dla Klaudii 

Klaudia, jak każdy z nas, chce chodzić i być samodzielną. 

 

04.12.2017 

Klaudia to radosna 11-letnia dziewczynka, uczennica V klasy Szkoły Podstawowej 

w Wiśniowej. Ma problem z chodzeniem po przebytym dziecięcym porażeniu mózgowym. 

Niestety stan dziecka, pomimo wykonanych w Polsce operacji, pogarsza się w zastraszającym 

tempie. Według lekarzy, by Klaudia mogła chodzić, potrzebna jest kosztowna operacja 

w Stanach Zjednoczonych w Paley Orthopedic & Spine Institute zlokalizowanym w St. Mary’s 

Medical Center w West Palm Beach na Florydzie u znanego chirurga ortopedy dziecięcego 

Prof. Davida Feldmana pracującego w klinice Dr Paley’a. Czasu jest bardzo mało, bo  zabieg 

zaplanowany jest już na 8 stycznia 2018 r., a pieniądze powinny wpłynąć do 18 grudnia 2017 

r. Operacja i rehabilitacja zostały wycenione na 430 tysięcy złotych, koszty podróży i 3-

miesięcznego pobytu to dalsze 70 tysięcy zł. Rodzice Klaudii sami nie mają możliwości zapłacić 

takiej kwoty. Mają jeszcze dwoje dzieci, a jeden z braci Klaudii cierpi na to samo schorzenie.  

 

W wyniku dotychczasowych akcji prowadzonych w lokalnej społeczności przez „BĄDŹMY 

RAZEM” – Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej zostało już wpłacone 40 tysięcy zł. zaliczki 

na operację. Na koncie Stowarzyszenia „BĄDŹMY RAZEM” jest jeszcze ponad 50 tysięcy zł. 

Rodzice zadeklarowali, że mogą dysponować kwotą 150 tysięcy zł. Poprosili o pomoc również 

fundację siepomaga. Na dzień 4 grudnia 2017 r. fundacja zebrała 17 912 zł. Oznacza to, że 

powinniśmy  zebrać jeszcze ok. 250 tysięcy zł. W tą niezwykle trudną akcję postanowiły 

zaangażować się także Fundacja ,,Wygrajmy Siebie”, Komitet Społeczny przy Szkole 

Podstawowej w Wiśniowej składający się z wybranych nauczycieli i rodziców oraz grupa ludzi 

dobrego serca z powiatu myślenickiego.  

 

Wszyscy wiemy, jak ważna dla ludzi jest możliwość chodzenia i samodzielność. Często, gdy nie 

mamy problemu z poruszaniem się, nie doceniamy tej cennej umiejętności. Dlatego 

postarajmy się zrozumieć Klaudię, że chce chodzić, chce być samodzielna i pomóżmy Jej! 

 

Pieniądze można wpłacać na konto „BĄDŹMY RAZEM” – Stowarzyszenia Hospicyjnego 

w Wiśniowej: BS DOBCZYCE 62860200000008002647500001 z dopiskiem „Klaudia” lub 

Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” PKO SA 80 1240 4650 1111 0010 7184 5718 z dopiskiem „Klaudia 

05”.  

 

Informacje o naszych działaniach można znaleźć na Facebooku: @RazemdlaKlaudii 

  


