Krásný den,
Jmenuji se Michaela, je mi 22 let a v dětském domově žiji už od svého dětství, a to od 4 let. Jsem
strašně vděčná, že vyrůstám v dětském domově už od dětství, protože vím, že díky nim se mohu
vzdělávat a posouvat se v životě dál. Což by se žitím u mých rodičů stát nemohlo. Snažím se co
nejvíce na sobě pracovat a vzdělávat se, abych to v budoucnu měla lehčí a našla si dobrou práci.
Jednou bych chtěla pracovat v marketingu. Bavilo by mě organizovat kampaně, správa sociálních
sítích, obchoďák, účastnit se uvádění nových produktů na trh atd. Jsem otevřená všemu.
Vystudovala jsem Obchodní akademii v Prostějově. Během studia jsem navštěvovala ZUŠ, kam jsem
chodila hrát na flétnu a na klavír, také jsem zde navštěvovala hodiny baletu a zpěvu. Nyní studuji 3.
ročník na vysoké škole Newton College, obor Marketing & Brand management. V červnu jsem
úspěšně dokončila Digisemestr, což je prestižní semestrální studium digitálního marketingu v Praze,
který byl zakončen certifikátem. Díky Nadaci Dejme Dětem Šanci jsem měla možnost vystupovat na
benefičním koncertě Jaroslava Svěceného, kde jsem hrála na klavír. Také jsem díky této nadaci
absolvovala kurz etikety pod vedením Ladislava Špačka. Ráda sportuji, ve svém volném čase chodím
běhat, lozit na stěnu, jezdím na in-line bruslích, na kole, chodím na dlouhé procházky do lesa. Hodně
se zajímám také o make-up, kterým bych si jednou chtěla přivydělávat jako vedlejší činnost, jelikož
mě tato práce opravdu baví a je to takový můj koníček. Ráda relaxuji s dobrou knížkou v ruce, nebo si
zacvičím jógu anebo se věnuji svým myšlenkám. Také miluji pečení a vaření, takže neustále něco v
kuchyni kuchtím.
Letošní léto jsem se díky Nadaci Dejmě dětem šanci mohla věnovat své vášni, a tím je make-up.
Absolvovala jsem vizážistický kurz v MakeUp Institute Prague, díky čemuž se ze mě stala akreditovaná
vizážistka. Tento kurz jsem absolvovala proto, protože bych si touto prací chtěla jednou přivydělávat
k mé práci stálé. Je to takový můj koníček. Taky je fajn, že si tím mohu přivydělávat i v rámci studia.
Jelikož u takové vizážistky záleží také na vzhledu, tak se mi začala honit hlavou myšlenka o
rovnátkách, jelikož mám od dětství křivější zuby. Bohužel se má vada nedá uznat ze zdravotního
hlediska, protože mi to zdravotně nijak neubližuje, tak jsem se rozhodla, že se zkusím s tímto
problémem obrátit právě na nadaci, jelikož rovnátka nejsou vůbec levná záležitost. Navštívila jsem
paní doktorku ve Vyškově, se kterou jsem svůj problém konzultovala, a ta mi nabídla velkou slevu
právě na rovnátka Invisalign, která prakticky nejsou vůbec vidět a uzdravování zubů pomocí těchto
rovnátek je rapidně rychlejší a bezbolestné. Tyto rovnátka se klasicky pohybují kolem 70 tisíc korun,
ale paní doktorka mi je nabídla za 30 000 Kč. Jsem si vědoma toho, že jde i tak o obrovskou částku.
Toužím po rovných zubech už od dětství a vždycky jsem ostatním dětem záviděla, že mohou mít
rovnátka. Teď, když se mi naskytla taková příležitost, tak jsem si řekla, že se jí chopím a zkusím o
rovnátka požádat. Chápu, že se mi toto přání splnit nemusí, ale budu opravdu vděčná za každý
příspěvek, který pomocí nadace obdržím a třeba i já budu jednou vlastnit krásný úsměv. Předem bych
vám chtěla moc poděkovat za příspěvky a podporu. Opravdu si toho moc vážím. Děkuji.
S pozdravem
Michaela

