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Od pewnego już czasu, wszyscy w Fundacji, wspólnymi siłami pracujemy nad specjalnym
projektem. Część informacji można było uzyskać z publikowanych u nas relacji. Bajki... Bajki
niezwykłe, wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. Projekt, który z niewielkiego pomysłu rozrósł się
do niebotycznych rozmiarów. Ogólnie mówiąc, jest to cykl bajek psychoedukacyjnych,
oswajających dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z różnymi formami
niepełnosprawności (zespół Downa, autyzm, niepełnosprawność ruchowa, zespół Aspergera,
mózgowe porażenie dziecięce itp.). Bajki te czytane są przez gwiazdy polskiej sceny, m.in.
przez Marcina Prokopa, Tomasza Karolaka, Olka Klepacza, Olgę Bończyk czy Majkę
Jeżowską. Projekt zaszczyci również swoim udziałem Pierwsza Dama Rzeczypospolitej, Pani
Anna Komorowska. Całość wydana zostanie w formie płyty CD, w komplecie z ilustrowaną
wersją książkową. Ma to spowodować dyskusje: w szkołach, w przedszkolach, w ośrodkach, w
rodzinach ? na temat treści bajek, niepełnosprawności, akceptacji i zrozumienia. To właśnie te
rozmowy, będące naturalnym skutkiem wysłuchania bajek, stanowić będą podstawę do
raczkującego ciągle w naszym kraju procesu inkluzji. Jest to w Polsce przedsięwzięcie
wyjątkowe i nowatorskie, przełamujące stereotypy i uprzedzenia.      

W związku z tym projektem, niedługo już mieć będzie miejsce wyjątkowe wydarzenie.
Zaangażowany w nasze działania lider Formacji Nieżywych Schabuff, Olek Klepacz postanowił
swoją najnowszą płytą solową promować idee naszej Fundacji. I dlatego, już 9 kwietnia, o
godzinie 18-tej, w Studiu Muzycznym Polskiego Radia Lublin, przy ul. Obrońców Pokoju
2 , odbędzie się
recital artysty, pod tytułem 
?...na trzy pacierze do pieca?.
Występ będzie mieć formułę otwartej dyskusji, poruszającej ? pomiędzy piosenkami ? kwestię
jakże istotnej inkluzji osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie. Dodatkowo, poza
tymi tematami, zostaną zaprezentowane wybrane bajki psychoedukacyjne. Całość poprowadzi
pani Agnieszka Krawiec z Radia Lublin.

Z całego serca zapraszamy do udziału w tym niesamowitym koncercie! Jest to nie tylko
nowatorskie i wyjątkowe zdarzenie, ale jednocześnie poprzez swoją formę przekazu stanowi
jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów przeznaczony
będzie na działalność statutową Fundacji, a w trakcie samej imprezy dodatkowo dostępne będą
do kupienia ?cegiełki? wspierające Fundację. Pozyskane w ten sposób fundusze pozwolą
wydać płytę CD z nagranymi bajkami psychoedukacyjnymi, opłacić kosztowne rehabilitacje
dzieci niepełnosprawnych z Lublina i okolic, jak również prowadzić wolontariat.

Liczymy na obecność i hojność osób społecznie odpowiedzialnych, zdających sobie sprawę z

 1 / 2



WYJĄTKOWY RECITAL - bilety do nabycia!

Dodany przez Redakcja
wtorek, 29 marca 2011 22:13 - Poprawiony piątek, 01 kwietnia 2011 13:16

wagi tematu i prestiżu, jaki niesie ze sobą włączenie się do działań mających na celu inkluzję
osób niepełnosprawnych. 

Zaproszenia, w cenie 50 zł, do nabycia w siedzibie Fundacji, w Lublinie przy ul. F.
Arnsztajnowej 3, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 607 075 800. Ilość
miejsc ? ograniczona!!!
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