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Veřejná sbírka na Jakuba 

Organizátor sbírky: Charita Kroměříž 

 

 

O Jakubovi – sdělení maminky:  „Jakub a jeho výjimečný život“ 

Jakub se narodil předčasně 4. 10. 2001 a i když musel za pár dní na svoji první operaci, tak už tehdy 

dokázal, že umí bojovat. Následkem jeho předčasného narození se u něj rozvinula dětská mozková 

obrna. Nebylo to vždy jednoduché, ale pomocí cvičení a různých terapií se ve 2 letech naučil otáčet, 

v 5ti letech plazit a kolem 9tého roku se naučil mluvit tak, že je mu rozumět.  

Nyní je mu 18 let a od září nastoupil do nové školy. Jedná se o praktickou školu zaměřenou na získávání 

praktických dovedností potřebných v každodenním životě. 

Mezi jeho záliby patří hudba, filmy, sport a jejich návštěva při veřejných akcích. Rád také soutěží 

a zajímá se o věci kolem sebe. Je na vozíčku, který sám neovládá, takže potřebuje pomoci ve všech 

každodenních činnostech. V tom mu také pomáhají pravidelné rehabilitace a kompenzační pomůcky.  

Omezení na sobě nenechává znát a spolu s rodinou a přáteli se posouvá na své cestě dál.  

Na své cestě bude potřebovat různé kompenzační pomůcky, rehabilitační pobyty, pomůcky 

ve škole i pro běžný život, pravidelnou osobní asistenci, příspěvek na dopravu, na rehabilitační 

pobyty a sportovní či jiné akce, příspěvek na potraviny a léky a to je účel, pro který zřizujeme 

veřejný sbírkový účet.  

Sběr finančních prostředků bude na sbírkový účet a do pokladny.  V mimořádných případech, při nějaké 

akci, zajistíme zapečetěnou pokladničku starostou obce, kterou bude mít na starosti pověřená osoba. 

Datum zahájení sbírky: 1. 2.  2020 

Datum ukončení sbírky: 31. 1. 2023 

 

Číslo bankovního účtu:       115-4112850227 / 0100 
 

 

 

Za Vaše příspěvky za Jakuba děkuje Anna Valachová, ředitelka Charity Kroměříž 
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