
 
 
 
Děti na četly 100 000 korun pro dvanáctiletou Barborku 
 
Děti z chari tativního projektu Č

dvanáctiletou Barborku z Chrudimi
odkázaná na invalidní vozík. V zá
intenzivní rehabilitaci, která je však velmi finan
zdravotních pojiš ťoven n ehradí, Barborka se jí do
 
Barborka se narodila předčasně
kilogram. Její start do života byl provázen 
Navzdory tomu se její vývoj zpomaloval a a
postavil proti ní. V devíti měsících jí léka
 
„Dnes je naší Barče už dvanáct let. Je to veselé d
a navštěvuje Základní školu v Chrudimi. Má zde své kamarády a kamarádky. Místo nohou používá 
invalidní vozík, musí pravidelně cvi
rehabilitační pobyt v centru Adeli, po kterém se 
v zádech a začala sama bez opory sed
zkrácených šlach a nyní je zapotř
 
Díky dětem zapojeným do Čtení pomáhá m
Adeli. Čekají ji tři týdny plné cvičení, díky kterým m
svůj celkový zdravotní stav. Čtenář
zdravotních pojišťoven nehradí, č
 
Do projektu Čtení pomáhá je 
a středních škol. Po přečtení vybrané 
získávají mladí čtenáři 50 korun
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Projekt Čtení pomáhá,  podporuje 
charitativní činnosti. Děti jsou k četb
pro sebe, ale věnují ji na charitu. Každý rok se tak r
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