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Spoštovani, 

smo ekipa študentov fizioterapije na fakulteti Alma Mater Europaea ECM, ki se s 

skupnimi močmi trudimo pomagati ljudem doma in po svetu z dobrodelnimi 

dogodki. Poleg organiziranje projekta Afrika in Revitalizacija starejših po covidu-

19, smo se tokrat odločili, da izpeljemo malo drugačno akcijo. Z Vašo pomočjo,  

bi radi omogočili 6-letnemu Davidu iz Velike Polane pot k samostojnosti. 

David je 6 letni fant, vendar pa ni običajen otrok. Rodil 3 mesece prezgodaj in 

sicer 27.11.2015. Najprej je bil kot nedonošenček 3 mesece v bolnišnici Maribor 

in takoj po odpustu je odšel v Ljubljansko bolnišnico, kjer je imel operacijo srca. 

Kasneje so mu diagnosticirali cerebralno paralizo četrte stopnje. Fant se je zato 

že z svojimi prvimi terapijami srečal pri komaj 6 mesečni starosti.   

David je s terapijami napredoval odlično, te so mu omogočile do plazenja po vseh 

štirih vse do vstajanja ob opori. Vsak napredek je pomenil veliko veselje za vso 

družino. Pred dvema letoma je zdravnik predlagal SDR operacijo. To je selektivno 

dorzalna rizotomija, ki omogoča blaženje spastičnosti nog. Družina se je za 

operacijo odločila. Ta je bila izvedena 19.5.2021.  

Trenutno David zelo počasi napreduje, vendar da bo učinek operacije viden in da 

bo lahko pridobil na moči mora 4-5x tedensko obiskovati terapije. Sedaj David 

obiskuje razvojno ambulanto, ki fizioterapije dopušča le 1x na teden in 3x na 

teden izvaja fizioterapijo v zasebni ambulanti Klaudije Lovenjak, kjer ima 

možnost tudi Halliwick terapije. V bližnji prihodnosti, bo družina morala 

investirati v dvigalo, ki bo omogočalo Davidu se samostojno gibati po hiši. 

Zraven vseh teh obveznostih še David obiskuje vrtec v Veliki Polani. Zraven sebe 

ima spremljevalko.  



Dvigalo, zasebne terapije, ki so nujne ter še drugi potrebni pripomočki pa 

zahtevajo za družino velik finančni strošek. Odločili smo se, da družini 

pomagamo in poskušamo zbrati nekaj finančnih sredstev, ki bodo Davidu 

malenkost olajšale vsakodnevne izzive. 

Stroški prijavnine bodo v celoti namenjeni fizioterapijam za Davida, zato bo 

tudi kakršna koli donacija za financiranje terapij zelo dobrodošla. Vsak euro 

pride prav.  

V kolikor bi nas in naš dogodek podprli z finančnim vložkom, do 7.10.2022 na 

račun fakultete AMEU-ECM odprt pri SKB banki: SI56 0312 1100 0574 635 z 

namenom: POHODDAVID zbiramo donacije. 

V primeru, da nam lahko pomagate z materialnimi sredstvi, se prav tako 

priporočamo.  

Finančna sredstva bomo zbirali na dobrodelnem pohodu. Odpravili se bomo na 

Pohorje do koče Luka, kjer se bomo podružili in naredili nekaj za svoje zdravje. 

Pohodna pot je označena z lahko stopnjo težavnosti, tako da je primerna za 

vsakogar. Pohod bo organiziran s strani študentov fizioterapije in bo v plačilo 

prijavnine vključeval paket dobrodošlice. Ob prihodu na cilj bomo po vodstvom 

študentke Eve Menhart naredili nekaj dihalnih vaj. 

Za pozornost se vam zahvaljuje skupina Fizioterapevtov brez meja.  
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