ARIELLA občianske združenie, Železničiarska 2, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO 42134251, DIČ
2022649673, kontaktná osoba: Eva Kliská, email:eva.kliska@gmail.com
Dobrý deň,
ARIELLA občianske združenie spolu s ľuďmi, ktorí majú srdce a nie je im osud druhých
ľahostajný organizuje koncert s názvom „Nádej pre Veroniku“.
Veronika Dvornická-Pialová je mladá, 30 ročná žena, matka 2,5 ročného Oliverka, pre ktorú
sa dňa 19.04.2019 v jednej sekunde zmenil život. Dopravná nehoda, zapríčinená nepozornosťou
iného vodiča na diaľnici v Maďarsku spôsobila, že aktívna športovkyňa, bežkyňa, obetavá matka
a priateľka, milá a priateľská osoba, ktorá milovala život vo všetkých jeho podobách ostala pripútaná
na lôžko a životné funkcie vykonávajú za ňu prístroje. Od spomínaného dňa je v nemocnici a prešla
viacerými náročnými operáciami – operácia krčnej chrbtice, fixácia stavcov, vnútorné krvácania...
Najskôr bola hospitalizovaná v Maďarsku a od júna leží v nemocnici v Bratislave, keďže následkom
autonehody má posunuté krčné a hrudné stavce, na ktoré tlačia ešte silné opuchy, pre problémy
s dýchaním za ňu zatiaľ dýcha ventilačný prístroj, nakoľko to sama zatiaľ dostatočne nezvláda...
Príbeh Veroniky a jej rodiny, ktorý je oveľa komplikovanejší, než sme v krátkosti opísali,
spojil dokopy ľudí, ktorí majú srdce. Rodina jej dáva silu bojovať a vieru, že raz príde chvíľa, kedy
objíme svoje dieťa a najbližších. Našou aktivitou by sme chceli pomôcť v situácii, keď bude
Veronika dýchať sama, bez prístrojov, aby mohla absolvovať liečbu, ktorá jej zlepší život, dá jej
šancu na život mimo nemocnice, so svojou rodinou.
Vyzbierané finančné prostriedky okrem liečby majú slúžiť aj na nákup pomôcok, ktoré jej
a rodine umožnia aspoň čiastočne zjednodušiť starostlivosť o ňu v domácom prostredí.
Prvý benefičný koncert sa uskutoční dňa 12. októbra 2019 v čase od 16:00 hod v Ivanke pri
Dunaji a výťažok zo vstupného bude v celej výške použitý na liečebné náklady pre Veroniku, ako aj
výťažky z ďalších koncertov a aktivít.
Ďakujeme za Váš čas a záujem.
S pozdravom
za organizačný tím
Eva Kliská a Jana Esterle
Tel.kotakt: 00421 905 638 399
email: eva.kliská@gmail.com

