Droga Fundacjo LC HEART,
Pragnę z całego serca podziękować za
wspaniały dar otrzymany od Fundacji LC
Heart, jakim są dwa aparaty słuchowe Phonak
Savia Art 411 dAz oraz system wspomagający
słyszenie Smartlink SX o wartości 30,600zł.
Nie stać byłoby mnie na ich kupno za taką
kwotę. Pracuję na pół etatu i zarabiam średnio
560zł, to dzięki Wam jestem najszczęśliwszą
kobietą pod słońcem. Daliście mi szanse do
lepszego słyszenia o jakiej od dawna marzyłam. Kiedy załoŜyłam po raz
pierwszy otrzymane od Was ufundowane aparaty i System Smartlink SX,
byłam w ogromnym szoku Ŝe słyszę dźwięki, które jeszcze nigdy w Ŝyciu
nie słyszałam, popłakałam się ze szczęścia, nareszcie słyszę prawie jak
osoby słyszące. Teraz o wiele pewniej czuję się w szkole jak i w pracy,
nareszcie odwaŜyłam normalnie rozmawiać z ludźmi, co przedtem było
niemoŜliwe z powodu mojego duŜego ubytku słuchu, nie za bardzo
rozumiałam co mówią do mnie ludzie, byłam wstydliwa i to bardzo. To
dzięki Wam juŜ się nie wstydzę, o niebo lepiej słyszę mowę niŜ przedtem
dzięki nowym aparatom i systemu wspomagającemu słyszenie Smartlink
SX. Odkryłam nowe dźwięki przez Smartlink SX, słyszę dzięki niemu
cichutkie dźwięki w oddali 30metrów.
W pracy odwaŜyłam się powiedzieć pracodawcy, Ŝe nie będę miała
problemów z dogadaniem się przez telefon, co wcześniej zawsze
komunikowałam się poprzez wiadomości sms. Teraz w szkole więcej
rozmawiam z koleŜankami i z wykładowcami. Dzięki nowym aparatom i
Systemu Smartlink SX moje Ŝycie stało się prostsze. Parę tygodni temu,
gdy nosiłam jeszcze stary i zepsuty aparat, nie myślałam Ŝe mogę za
parę tygodni dostać nowe aparaty i system Smartlink SX. Nie przyszło mi
nawet do głowy Ŝeby ktoś mi pomógł dofinansować, walczyłam od paru
miesięcy o nowe aparaty w Centrum Pomocy Rodzinie i nie dostałam
nawet do dziś odpowiedzi. Gdy się dowiedziałam Ŝe istnieje fundacja LC
HEART postanowiłam spróbować, to dzięki Wam spełniło się moje
największe marzenie, za co będę Wam do końca Ŝycia ogromnie
wdzięczna za Waszą pomocną dłoń. Jeszcze raz z całego serca Wam
dziękuję.
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