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PODZIĘKOWANIA

Szanowni Państwo
Z ogromną radością przyjąłem decyzję Fundacji LC Heart, o pokryciu kosztów
pierwszego roku mojej edukacji w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Pomoc ta jest związana
z programem „Powrócić do środowiska”, do którego zostałem przez Państwa
zakwalifikowany. W związku z tym, pragnę kolejny raz przekazać Fundacji LC Heart
gorące podziękowania. Koszt pierwszego roku nauki – 5035 zł, byłby dla budżetu
naszej rodziny mocno odczuwalny. Rodzice - z którymi mieszkam, otrzymują bardzo
niskie emerytury, zaś mi przysługuje skromna renta. Dzięki pomocy Fundacji LC Heart
w opłaceniu mojej edukacji, nie będziemy musieli rezygnować z innych – bieżących
potrzeb. Serdecznie za to wraz z rodzicami dziękuję !!!
Pomoc w ramach programu „Powrócić do środowiska”, jest kolejnym krokiem
w moim powrocie do aktywności, który finansuje Fundacja LC Heart. Najpierw otworzyli
mi Państwo „okno na świat”, instalując platformę schodową na mojej klatce, a następnie
umożliwiacie edukacje na wymarzonym przeze mnie kierunku. Rozpoczęcie nauki na
specjalności: dziennikarstwo sportowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, jest realizacją
moich marzeń i pasji. Jest wielce prawdopodobne, iż będzie to również inwestycja
w wykonywany przeze mnie w przyszłości zawód. Za to również serdecznie Państwu
dziękuję !!!
Wsparcie Fundacji LC Heart, które zaowocowało moją decyzją o studiach
dziennikarskich, jest doskonałym przykładem na to, że nawet bardzo poważna
niepełnosprawność, nie oznacza końca aktywności i utraty szansy realizacji swoich
życiowych planów. Czasami na przeszkodzie stoją bariery architektoniczne, lub
finansowe. Innym razem brak w nas wiary, że mimo choroby lub niepełnosprawności,
możemy choćby spróbować urzeczywistnić nasze marzenia. Ja miałem szczęście spotkać
na swojej drodze wrażliwych ludzi i szczodrą Fundację LC Heart. Dzięki temu
rozpoczynam nowy etap w swoim życiu. Nie potrafię jeszcze odpowiedzieć na
pytanie:, dokąd mnie zaprowadzi? Jestem za to przekonany, że warto spróbować i w tej
chwili przede wszystkim ode mnie zależy, jak spożytkuję otrzymaną szansę.
Zapewniam, że zrobię wszystko, aby Państwa pomoc w ramach programu „Powrócić do
środowiska” w pełni wykorzystać.
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