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Ruszyła druga odsłona kampanii Zobaczyć przez dotyk ? Wrocław w miniaturze. Partnerem
Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych jest ING Real Estate Development ?
deweloper wrocławskiego apartamentowca THESPIAN. Dzięki zaangażowaniu firmy Wrocław
wzbogaci się o trzy kolejne miniatury architektonicznych pereł, a także o specjalną stronę
internetową dedykowaną tej kampanii. Odsłonięcie pierwszej z miniatur ? modelu Opery
Wrocławskiej - nastąpiło dzisiaj, w Światowym Dniu Osób Niepełnosprawnych.

?Zobaczyć przez dotyk ? Wrocław w miniaturze? to wyjątkowy projekt kampanii społecznej,
realizowanej przez Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z partnerami: ING Real Estate
Development ? deweloperem wrocławskiego apartamentowca THESPIAN oraz Miastem
Wrocław. Kampania  kierowana jest do szerokiego grona odbiorców, ale przede wszystkim do
osób niewidomych i niedowidzących. Tylko na terenie Dolnego Śląska żyje około 400 tys. osób
niepełnosprawnych, z których ok. 4 tysiące to  osoby niewidome i niedowidzące. A dedykowana
projektowi strona internetowa jest niezwykłą ideą: takiej witryny nie posiada jeszcze żadne
miasto w Polsce!

    
Celem kampanii jest zmniejszanie barier wynikających z niepełnosprawności - Wrocław jako

miasto spotkań jest doskonałą przestrzenią dla inicjatyw mających na celu spotkanie osób o
odmiennej kulturze, wykształceniu, pochodzeniu, ale także o różnym stopniu
niepełnosprawności. Ważne jest również zaprezentowanie skarbów wrocławskiej architektury i
dóbr kultury narodowej osobom niewidomym i niedowidzącym: umożliwiają to miniatury
zabytków oraz ciekawych architektonicznie budowli, uzupełnione opisami w alfabecie Braille?a.
Miniatury są wykonywane z brązu i umieszczane na postumencie, tak aby równocześnie
udostępnić je dzieciom i osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. 
- Projekt daje szczególnie osobom niewidomym i niedowidzącym niepowtarzalną szansę na
poznanie skarbów architektury Wrocławia. To również okazja do obcowania ze światowym
dziedzictwem kultury, które dotychczas pozostawało często poza ich zasięgiem ? mówi Bogumił
Maszewski, prezes Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. ? Cieszymy się, że
projekt ?Zobaczyć przez dotyk? ciągle się rozwija i że nawiązaliśmy współpracę z godnym
zaufania partnerem, dla którego te idee są ważne.

Miniatury cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko osób ociemniałych, którzy właśnie dzięki
takim przedsięwzięciom mogą ?zobaczyć? wrocławską architekturę. Umożliwiają one bowiem
turystom i mieszkańcom miasta dokładne przyjrzenie się detalom budynku, trudnym do
uchwycenia z normalnej perspektywy.
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