Привіт!
Мене звати Тарас Дроботько. Коротко про себе: я – вчитель історії в школі. Маю
маму і брата-старшокласника.
Близько 5 років я є членом церкви «Фіміам» (Луцьк, Україна). Цього року закінчую
Міжнародний інститут душеопіки «Корам Део». Займаюсь вчительською діяльністю і в
церкві, служу підліткам і молоді душеопікою, наставництвом і через особистий євангелізм.
Люблю спілкуватись з молоддю (і не тільки), вникати в Слово Боже і своє серце.
Але маю фізичну ваду, яка докучає мені: в мене вроджена аномалія правого вуха
(майже повна відсутність вушної раковини, за вийнятком мочки вуха, повне зарощування
слухового проходу). Це не дозволяє носити завушний апарат. Мій діагноз – практична
глухота на обидва вуха. Доводиться досить часто перепитувати людей (не завжди
наважуюсь на це), хоча й користуюсь слуховими апаратами.
Для пацієнтів із такими проблемами, як в мене, використання слухового апарату
«Baha» вважається оптимальним рішенням. Це слуховий апарат кісткової провідності, що
імплантується. Він передає звук у внутрішнє вухо по кістках черепа, оминаючи слуховий
прохід (див. мал.).

«Baha» дає можливість чути і сприймати звуки з обох сторін, що раніше було неможливим
через тіньовий ефект голови. Це створює двостороннє, повноцінне сприйняття звуків.
Звуковий сигнал не слабшає внаслідок проходження через шкіру (чого не можна сказати
про слухові апарати кісткової звукопровідності, які кріпляться на голову за допомогою
пов’язки). «Baha» забезпечує чистоту і чіткість сприйняття звукового сигналу в будь-якому
акустичному оточуючому середовищі.
Але ціна цього апарату – 7500 євро ( або близько 7945 доларів). Це включає ціну
самого слухового апарату та операції зі встановлення титанового штифта в кістку та
під’єднання опори. Для вчителя історії – це нереальна сума.
Тому хочу з дерзновінням вас попросити допомогти мені у моїй потребі молитовно чи
фінансово, частково чи у повній мірі; щоб я міг добре чути. Вірю, що це може обернутись
благословеннями для церкви і прославити Бога. Господь дав мені можливість служити
молодим людям, а слуховий апарат «Baha» дозволить робити це краще в тому плані, що
я ліпше орієнтуватимусь, що говорять люди. Це може бути хорошим інструментом в
поширенні Євангелії і Божого царства.
Якщо Господь вам покладе на серце допомогти мені в цьому – буду дуже вдячний.
Звичайно, я розумію, що слуховий апарат – це лише інструмент – і Божа любов у моєму
житті не буде меншою і без нього. «…Але коли й можеш стати вільним, то використай
краще це» (1Кор.7:21). Я довірив це питання Богу.

Навчання в біблійній школі «Антіохія» з Роджером Бріндом.

На молодіжному вечорі поклоніння «H2O – спрага за Богом».
20.03.2015

З повагою, Тарас.
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Номер рахунку для поповнення: 4149497833720867.
Як і при переказах у гривні, комісія становить 0,5%.
Платіжні реквізити для отримання SWIFT в доларах:
BENEFICIARY: DROBOTKO TARAS
IBAN: UA173052990004149497833720867
ACCOUNT:4149497833720867
BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, SWIFT CODE: PBANUA2X
INTERMEDIARY BANK: JP MORGAN CHASE BANK, SWIFT CODE: CHASUS33
CORRESPONDENT ACCOUNT: 0011000080

