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Kochani! Fundacja Oswoić Los oraz Rodzice naszego podopiecznego, małego Szymka
Młynarczyka z dumą i radością zapraszają wszystkich chętnych do odwiedzenia Targów
Rodzinnych, które odbywają się 17-18 listopada w Warszawie, w Centrum MT Polska, ul. Marsa
56c, w godzinach 10-17. 

Jesteśmy tam obecni, na stoisku nr 32, przedstawiając aukcję wyjątkowych fantów od
celebrytów na rzecz rehabilitacji małego Szymona i prezentujemy wydaną przez nas książkę
?Tuż pod moim nosem?, zawierającą bajki psychoedukacyjne oswajające z tematyką
niepełnosprawności. Bajki nasze w przystępny sposób wprowadzają najmłodszych do
zagadnień ?inności? oraz procesów inkluzji, kształtując ich postawy w późniejszym, dorosłym
życiu. Jest to pierwsza tego typu pozycja na rynku polskim, nie tylko dla dzieci, ale ? co istotne!
- również dla rodziców, opiekunów i wychowawców. Książce towarzyszy płyta CD, na której
bajki czytają znakomici artyści oraz Pierwsza Dama RP ? Pani Anna Komorowska. Patronat
honorowy nad wydawnictwem objął Minister Edukacji Narodowej. 

W ramach atrakcji dostępnych dla odwiedzających nasze stoisko ? zapowiadamy obecność
wielu znakomitych osób. Nasze bajki w sobotę czytać będą między innymi: Marzena Rogalska
o godz. 10.00, Paulina Drażba o godz. 11.00, Ula Chincz o godz. 12.00, Mateusz Szymkowiak
o godz. 13.00, Marta Kielczyk o godz. 13.30, Anna Popek o godz. 14.00, pojawią się również
zapewne Hanna Lis i Agnieszka Maciąg. Dodatkowo będzie możliwość spotkania i rozmowy z
osobami z fundacji, rodzicami Szymka, autorami bajek oraz ? co oczywiste! - nabycia książki
wraz z płytą, autografami i dedykacją. Przewidujemy też konkursy, w których będzie można
wygrać egzemplarze naszej publikacji. Najmłodsi goście targów będą mogli otrzymać
fundacyjne kolorowanki z ilustracjami z bajek, baloniki, a dla rodziców przeznaczyliśmy foldery
informacyjne na temat działalności fundacji. Całkowity dochód ze sprzedaży książek zostanie
przeznaczony na potrzeby podopiecznych Fundacji Oswoić Los.

Zachęcamy również do oglądania jutrzejszego ?Pytania na śniadanie", gdzie gościem będzie
mama małego Szymona, opowiadająca o aukcji. Niektóre z niezwykłych fantów dostępnych na
tej aukcji będzie można również obejrzeć na naszym stoisku. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska i przyłączenia się do akcji pomocy Szymkowi.
Zbliżają się bowiem Mikołajki i książka, z której dochód jest przeznaczony na pomoc
podopiecznym Fundacji Oswoić Los, stanowić może przepiękny, wyjątkowy, niebanalny i
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wartościowy prezent. 

Bądźcie z nami! 17-18 listopada, Warszawa, Centrum MT Polska, ul. Marsa 56c, w godz. 10-17,
stoisko nr 32. Czekamy na Was!!!
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