Proszę o pomoc i wsparcie finansową na konkretny cel – weteranowi
Zwracam się do Państwa z bardzo gorąco, serdeczną i ogromną prośbą do ludzi
życzliwych, wyrozumiałych do sponsorów i darczyńców dobrej woli i dobrego
serca o wsparcie i pomoc w pozyskaniu funduszy na leczenie, rehabilitację,
zakup lekarstw, oraz najważniejsze brakującą ratę ( 10 tyś- tyle mi zostało do
spłacenia ) spłatę działki 4-ar., z domem murowanym i mediami prąd, woda,
ogrodzonej siatką i blisko mojej rodzin, każda wpłata pozwoli mi na chodziłby
na podstawowy godny nowy start i nie rozdzielenia z własna rodziną.
Przyczyny;
Od 1996r. do 2014r. pełniłem służbę wojskową i na
zagranicznych misjach. W maju 2014 r.
zakończyłem ostatni kontrakt wojskowy i z
powodów zdrowotnych przebywałem na zwolnieniu
lekarskim. Od 2011r. Cierpiałem na problemy
psychiczne związane z traumą doznaną podczas
jednej z misji, w związku z czym od tego czasu
leczę się psychiatrycznie. W czasie ostatniej misji,
w której brałem udział, doszło do wybuchu miny, w
wyniku którego życie stracili najbliżsi koledzy.
Czasami dochodzi do stanu derealizacji, podczas
którego myślę, że jestem na misji. Mam problemy
z kontrolowaniem gniewu, jestem labilny
emocjonalnie. Nie potrafię zachować koncentracji.
Z powodu niemożności poradzenia sobie ze
stresem myślę o gestach samobójczych. Mam
objawy zespołu lęku uogólnionego, nawracającego
zespołu depresyjno – lękowego, zespołu stresu
pourazowego, osobowości chwiejnej emocjonalnie
typu borderline, powodujące znaczne zakłócenie
funkcjonowania społecznego i zawodowego oraz
ograniczający dobrostan psychiczny.
W 2013 r. stwierdzono u mnie reakcję dezadaptacyjną, zespół stresu pourazowego PTSD oraz zaburzenia
osobowości. Z powodu zespołu stresu pourazowego i trudności adaptacyjnych nie byłem i nie jest w
stanie podjąć zatrudnienia.

Z pensji potrącają mi świadczenia alimentacyjne na rzecz małoletnich Dominika Flak, Wojciecha Flak i
Krzysztofa Flak w kwocie 900 zł miesięcznie oraz wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie z dnia 2 września 2015 r. (III RC 186/15/S) na rzecz małoletniego Andrzeja
Flak 500 zł miesięcznie. Zobowiązania te regulowane są częściowo przez potrącenie w trybie bez
egzekucyjnym z Wojskowej Renty Inwalidzkiej, w wysokości 60% świadczenia zobowiązanego, tj. w
kwocie 865,75 zł.
Na licytacji komornik sprzedał moje mieszkanie za kwotę 125 tyś., lecz udało mi się odwołać i
uprawomocnił się wyrok upadłości osoby fizycznej. Najbliższych dniach musze przekazać mieszkanie
syndykowi wyznaczonego przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie. Nie jestem nigdzie
zatrudniony i utrzymuje się jedynie z Wojskowej Renty Inwalidzkiej, która na skutek potrąceń z tytułu
zobowiązań alimentacyjnych względem małoletnich dzieci, wynosi 375 zł/miesięcznie.
Nie stać mnie na wynajęcie mieszkania, na leki, na podstawowe ubrania, żadnej pomocy z swoich
rodziców nie posiadam, ale często pomagam byłej żonie przy opiece nad 4-małoletnich dzieci, którzy
widzą że byłem żołnierzem i uczestniczyłem na misjach pokojowych poza granicami kraju i z tego są
dumni. Ale nie stać mnie nawet na zwiedzanie Muzeum Lotnictwa Polskiego, Broni Pancernej CSWL i
najciekawszych parków rozrywki. Była żona z 4-dzieci małoletnich mieszka w 1-pokoju, mieszkaniu
komunalnym z wypowiedzianą umową najmu lokalu, 2-pokuj zajmuje jej siostra z 2-dziedzi. Koszta
wynajmu mieszkania komunalnego przekroczyły 20 tyś długu. Obecnie toczy się rozprawa o eksmisje.
Za okazałą pomoc, wyrozumiałość i życzliwość jestem i zawsze będę niezmiernie ogromnie bardzo
wdzięczny dla Państwa, z góry i z całego serca ślicznie i serdecznie dziękuję, za każdy odruch
wrażliwości i życzliwości. Moją ogromną wdzięczność wyrażam w również modlitwie, prosząc,
Miłosiernego Pana, by darzył Was Swoją miłością i hojnie wynagrodził łaskami Wasz DAR SERCA
dla mnie i mojej rodziny. Serdecznie i pokornie z głębi serca proszę wspomóżcie dobrowolną kwotą
darowizny na konto;
Str. szer. rez. Weteran Dariusz Flak
Wszelkie darowizny proszę kierować na konto:

ING Bank Śląski nr. konta syna Flak Dominik 87 1050 1445 1000 0091 4964 9288
Tomasz kloc - weterani są pozostawieni sami sobie
centrumweterana@ron.mil.pl
Kontakt - Centrum Weterana - Ministerstwo Obrony Narodowej
centrum-weterana.mon.gov.pl/pl/11.html
lstepien@mon.gov.pl
Dyrektor Centrum Weterana - Ministerstwo Obrony Narodowej
centrum-weterana.mon.gov.pl/pl/36.html

Odpowiedz,

Szanowny Panie Dariuszu,

Uprzejmie informuję, iż w dniu 12.07.2017r. Centrum Weterana
Działań Poza Granicami Państwa wystąpiło do Dyrektora
Departamentu Spraw Socjalnych z wnioskiem o zapomogę dla Pana.

NIE CHCĄ POMAGAĆ TAKIM JAK JA WETERNOWI
W odpowiedzi na powyższy wniosek odniesiono się do pisma nr. 509/DSS z dnia 11 lipca 2017r. Dyrektora Spraw Socjalnych MON, które
zostało do Pana również skierowane. W piśmie określono, iż nie spełnia Pan warunków określonych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 19
sierpnia 2017r, o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.Nr.205,poz.1203) niezbędnych do przyznania zapomogi, tj. nie posiada
statusu weterana poszkodowanego i jako osoba posiadająca przyznany status weterana nie ukończył 65 roku życia. CW jako jednostka
organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej nie dysponuje środkami finansowymi na udzielanie pomocy finansowej. Służymy
natomiast pomocą doradczą, konsultacyjno-informacyjną oraz psychologiczną.
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