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A jednak się udało! Chociaż myślałam, że w tym roku  nie będzie nam dane być osobiście na
Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego w Łodzi - Najbardziej prestiżowej imprezie tego typu w
Polsce. Nasze materiały reklamowe pojechały już wcześniej i dzięki pani Prezes Targów,
zostały właściwie wyeksponowane przez cały okres ich trwania. My pojawiliśmy się ostatniego
dnia targów. Po raz 19-ty firma Interservis zorganizowała je na bardzo wysokim poziomie. Choć
byliśmy krótko, to jednak czas tam spędzony był intensywny. Dużo oglądania, ale także rozmów
z wystawcami.

    

Trzy olbrzymie hale, w których wystawcy z całego kraju, ale również z zagranicy,  mogli
zaprezentować swoje produkty, najnowsze sprzęty i technologie. Wszystkie związane w jakiś
sposób z tematyką zdrowia i rehabilitacji. Warto podkreślić, że nie tylko przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych, ale również dla tych w pełni zdrowych. Takie, które dbają o profilaktykę,
pomagają w relaksie. Dla spragnionych odpoczynku czekały stoły do masażu i chętni mogli
poddać się  sprawnym rękom masażystów. Można było również podziwiać szeroką gamę
bardzo nowoczesnych wanien z hydromasażem, nie lada gratka dla odwiedzających targi
panów. Wanny bowiem nie były puste, oprócz wody i bąbelków, pławiły się w nich skąpo
odziane, piękne panie. Specjalnie dla Was,zrobiliśmy jedną fotkę. Miłego oglądania.

Oprócz niezliczonych stoisk z różnorodnymi sprzętami, równolegle odbywały się wykłady i
prelekcje. Tematyka była bardzo interesująca, szczególnie w kilku z nich chciałam uczestniczyć:
Diagnoza to nie wszystko - efektywne metody terapii autyzmu; Edukacja włączająca -
nauczyciel włączający; Aktualne problemy życia i pracy osób niepełnosprawnych w Polsce i
Europie; Psychologia w rehabilitacji na przełomie XX i XXI wieku: sukcesy - wątpliwości ?
wyzwania. Niestety nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu, a część z nich odbyła się
wcześniej. Tak czy owak, spróbuję skontaktować się z organizatorami tych prelekcji i poproszę
o materiały. Może się uda.

Jednym z powodów naszej wizyty na targach, było spotkanie z panią Prezes firmy Interservis -
Barbarą Urban-Kraśniuk. Chcieliśmy porozmawiać o możliwości współpracy naszego portalu i
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fundacji z Targami. Tak też się stało i ku naszej radości niebawem podpisujemy porozumienie o
współpracy, co będzie skutkowało wzajemną promocją działalności. Podczas przyszłorocznych
targów w Łodzi Fundacja Oswoić Los, jak i portal damy-rade.org, zorganizują konferencję.
Mamy sporo czasu na wymyślenie interesującego tematu (może ktoś z Was coś zasugeruje?).
Chcielibyśmy również połączyć to wydarzenie ze spotkaniem naszych portalowych
użytkowników. Rozmawialiśmy również z panią Agnieszką Gan-Skrzydlewską, organizatorem
targów Gry i Zabawy, Games & Toys. Może i z tego spotkania wyniknie fajna współpraca,
choćby przy promocji naszej książki z bajkami.

Generalnie, wyprawę uważamy za udaną. Plan został zrealizowany, a nawet nieco
przekroczony. Zapomniałam jeszcze dodać, że byliśmy JEDYNYM portalem obecnym na
Targach, możemy być z siebie dumni. Jeśli chodzi o nowości warte bliższego się przyjrzenia, to
pozwolicie, że sukcesywnie będę je opisywać i dodawać na portal. Bądźcie czujni :)

Kasia Łukasiewicz
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