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?Mały gest ? wielka rzecz? to nowy projekt założycielek strony ?Łam stereotypy ? o sprawnych
inaczej?, czyli Anny Dąbrowskiej, dziennikarki TVP Lublin i Joanny Pąk, niepełnosprawnej
poetki. Ma to być projekt długofalowy. Cykliczny.

Będą to spotkania integracyjne, odbywające się raz w miesiącu. Spotkania w gronie osób, które
chcą milo spędzić czas, pobyć razem, pograć w gry planszowe, posłuchać dobrej muzyki ?na
żywo?, w wykonaniu wyjątkowych artystów. To także wspólne uczestnictwo w mini-warsztatach
kulinarnych, które poprowadzą osoby z Fundacji ?Qulturalne Qulinaria?. Fundacja ta jest
partnerem projektu.

Na spotkania organizatorki zapraszają całe rodziny z dziećmi. Są bowiem przekonane, że to
świetna okazja do ?oswajania niepełnosprawności?, a dla osób z niepełnosprawnością
możliwość kontaktu z różnymi środowiskami, wyjście z domu (niestety nie zawsze częste),
obopólna wymiana doświadczeń. Każdy, przychodząc na spotkanie wykona taki mały gest, ale
dla drugiej osoby to może być wielka rzecz.

I teraz UWAGA!

Podczas pierwszego, inauguracyjnego spotkania w ramach projektu ?Mały gest ? wielka
rzecz? wystąpią BRACIA ? Piotrek i Wojtek Cugowscy. Zagrają klimatyczny, akustyczny
mini-koncert (a było to marzeniem wielu dziewcząt!).

Pierwsze spotkanie w ramach tego projektu planowane jest w maju ? taki wspólny pilnik.
Informacje będą przekazywane na bieżąco. Organizatorki czekają też na sugestie i pomysły!

Fundacja Oswoić Los i portal Damy-Rade zamierzają aktywnie włączyć się w promocję
projektu, podsuwać swoje propozycje i pomysły, współpracować ściśle przy cyklu tych spotkań.
To ważna i potrzebna inicjatywa i cieszymy się, że będziemy mogli przyczyniać się do jej
rozwoju.

Szczegóły dotyczące spotkań można śledzić na stronie ? Łam Stereotypy ? o sprawnych
inaczej ?

My również będziemy o nich informować. 
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