
 

 

Bryson Foster је познати активиста тинејџер који прикупља средства за развој терапија за 

мишћну дистрофију. 

Рођен 28. јуна 2000. године, Фостеру је дијагностификована Дишенова мишићна дистрофија у 

петој години. 

Док је у деветој години присуствовао прослави Удружења за мишићну дистрофију, Фостер је питао 

оца може ли се обратити публици.  "Био сам уплашен јер то никада раније нисам радио, али кад 

сам стигао тамо нисам хтео да станем", присетио се.  На изненађење родитеља, Фостер је показао 

склоност за комуникацију; то је за узврат довело до избора Фостера за националног амбасадора 

добре воље Савеза за мишићну дистрофију (раније познат и као постер-дете ове организације, две 

узастопне године, 2012. и 2013.) 

Фостерове говорне вештине резултирале су улогом гласовног глумца у апликацији Little Ashbi: 

Star Reporter, коју суразвили водитељ„Entertainment Tonight“  и амбасадорка националног 

удружењазаALS Nanci O’Dell. 

Као постер-детеСавеза за мишићну дистрофију двеу застопне године (2012. и 2013.), у овој улози 

Фостер се појавио на годишњем продајном салону Савеза, посетио је бројне корпоративне и 

пословне спонзоре Савеза (укључујући Love-e i Harlei-Davidson) и упознао многе познате 

личности (певачеTailor Svift, Pitbull, Faith Hill i Tim McGrav и друге). Фостер се такође често 

бавио медијима и појављивао се у различитим националним промотивним материјалима и 



кампањама у организацији Савеза за мишићнудистрофију, укључујућ и видео обавештења о 

јавним услугама и „фотке“ МДА.  

"Мој омиљени део посла", објаснио је Фостер своје улоге амбасадора добре воље, “је упознавање 

нових људи и могућност личног захваљивања спонзорима који нам помажу и утичу на животе 

људи попут мене. Свак идолар и сваки цент се заиста рачуна, а моја мисија је да се забавим док 

ширим реч о мишићној дистрофији, дапомогнем људима који живе са овом болешћу. " 

"Већина деце мојих година не наилази на прилике попут оних које сам ја имао ...", такође је 

приметио. "Доживео сам толико нових ствари и успут срео дивне људе. Само желим стално да 

говорим од срца и радим оно што највише волим, да инспиришем људе да подрже ствар која је 

блиска мени и мојој породици."  


