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Ukradli mu wózek, stracił
samodzielność
ELEKTRYCZNY WÓZEK MICHAŁA KOSZTOWAŁ 15 TYS. ZŁ

TTV (fragment reportażu)

Choruje na porażenie mózgowe, mimo to studiuje, pracuje, działa w Klubie
Kibiców Niepełnosprawnych. A wszystko to, dzięki możliwości
samodzielnego poruszania się, jaką Michałowi Fitasowi gwarantował
wózek elektryczny. Dwa dni temu wózek skradziono. Michał, którego nie
stać na nowy sprzęt, teraz uzależniony jest od pomocy innych. Wózka
szuka policja, znajomi z klubu piłkarskiego i przyjaciele.

Kradzież wózka uniemożliwiła niepełnosprawnemu samodzielne poruszanie się. Z
powodu porażenia mózgowego Michał nie może obsługiwać normalnego wózka, a
dzięki elektrycznemu był w pełni samowystarczalny. - Wózek elektryczny pozwalał mi
samodzielnie wyjść z domu, pojechać gdziekolwiek samemu - przyznaje.

- Człowiek, który to zrobił, odciął od kontaktu ze społeczeństwem osobę
niepełnosprawną - podkreśla jeden z przyjaciół Michała.

"Piłka to mój cały świat"

Michał Fitas to zagorzały kibic piłkarski,
współzałożyciel pierwszego w Polsce Klubu
Kibiców Niepełnosprawnych. Przekonuje, że
osoby niepełnosprawne też chcą
przychodzić na mecze. - I nie chodzi w tym
tylko o kibicowanie, ale o wyjście z domu -
wyjaśnia Michał.

Jak mówi, piłka nożna jest jego wielką
pasją. – To jest mój cały świat. Kocham
moją drużynę, kocham kibicować, kocham
to, co robię. Więc to jest spełnienie marzeń
- wyznaje.

Poza uczelnią, Michał pracuje. M.in.
doradza wrocławskim urzędnikom w
sprawach związanych z ludźmi
niepełnosprawnymi, by ci mogli - jak mówi - wyjść z domu i uwierzyć w siebie.

Na nowy wózek ma szansę za 5 lat

Elektryczny wózek Michała kosztował 15 tys. zł. Udało się go kupić wyłącznie dzięki
przyznanym dotacjom. 10 tys. dofinansowania otrzymał od Państwowego Funduszu
Rehabilitacji, a 5 tys. zł od swojej uczelni.

Teraz, jeśli skradziony sprzęt się nie odnajdzie, nie ma szans na kupno nowego. Na
zakup z własnej kieszeni go nie stać, a o kolejne dofinansowanie może się starać
dopiero za 5 lat.

Policja prosi o kontakt, jeśli ktoś zauważy używany elektryczny wózek np. na aukcji w
internecie lub dostrzeże osobę pełnosprawną prowadzącą taki wózek. Wszystkie
informacje są cenne - to może pomóc odnaleźć skradziony sprzęt.
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Rekomendacje

Polskie uczelnie daleko w tyle za
światowymi - Najważniejsze informacje -
Informacje - portal TVN24.
Liczba osób, które to polecają: 38

Jest groźba matactwa. Matka Magdy
aresztowana - Najnowsze informacje -
Informacje - portal TVN24.pl.
Liczba osób, które to polecają: 211

17-latek zgwałcił konia - Polska -
Informacje - portal TVN24.pl -
27.07.2011
Liczba osób, które to polecają: 2.058

Ostre cięcie - Wideo - portal TVN24.pl -
20.02.2012
Marcin Wołoszyn i 2 innych osób polecają to.

Polska gwiazda porno chce być
burmistrzem - Najnowsze informacje -
Informacje - portal TVN24.pl - 27
Liczba osób, które to polecają: 331

Rekordowa kumulacja. Do zgarnięcia 40
milionów - Polska - Informacje - portal
TVN24.pl - 09.03.2012
Jedna osoba to poleca.

Wtyczka społecznościowa Facebooka

Sport

Dziewiąty raz z Szarapową. Radwańska
gra 11 finał

Agnieszka Radwańska w sobotę wieczorem zagra o
dziewiąte zwycięstwo w finale w cyklu WTA. Jej
przeciwniczką w... czytaj dalej »

Zdecydują, czy Cassano może dalej grać
Osiem bramek, w tym Kuby. BVB traci
Skorża wyrzucony, Legia czerwona. Wisła i...
Lechia Janasa w końcu wygrała
Pasy na "Ziemi Świętej" już 100 lat

czytaj więcej z kategorii: sport »

Biznes

Kryzys zagląda do klatek w
zoo
Z powodu gigantycznego
zadłużenia miasta Jerez de la
Frontera, na południu Hiszpanii,

niedługo może zabraknąć... czytaj dalej »

Hiszpania obcina deficyt o 27 mld euro
Polak wiceszefem Banku Rozwoju Rady Europy
Eurogrupa wzmacnia "firewall" do 800 mld...
Litwa rusza z atomem. Polacy się wycofali
Pawlak ugrał na reformie coś dla rolników
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Przycisk WyślijPoleć Michał Fitas i 128 innych osób polecają to.
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