Od Redakcji ? Telewizja, apele i nostalgia
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W minioną sobotę (22 czerwca), Prezes FOL Kasia Łukasiewicz, była gościem Doroty Wellman
i Pauliny Młynarskiej w TVN Style, nagrywając godzinny program ?Miasto Kobiet? na temat
błędów lekarskich. Jego emisja odbędzie się we wrześniu, w nowej ramówce, o konkretnej
dacie poinformujemy, rzecz jasna. Istotne jednak jest to, że kwestie błędów lekarskich oraz
możliwości wywalczenia zadośćuczynienia za nie, są poruszane i mówi się o nich. To z
pewnością da innym rodzicom w podobnej sytuacji siły i chęci do walki ? udowadnia bowiem, że
MOŻNA! I o to chodzi...
Również w sobotę ? w TVP2, o godz. 16.55, miała miejsce retransmisja krakowskiego koncertu
Fundacji Anny Dymnej ?Razem Mimo Wszystko?. Niestety, gorzka pigułka, jaką trzeba było
przełknąć, to fakt, że wycięto w naszej prezentacji wypowiedzi rodziców podopiecznych oraz
Iwony Klepacz o bajkach psychoedukacyjnych. Cóż ? telewizja i nic się nie poradzi na wizję (i
ograniczony czas emisji) reżysera. Ale i tak ciekawie wyszło. Oglądaliście? :) (My postaramy się
w tym tygodniu zamieścić fragment z nami na naszym profilu fb!).
Kolejne nasze działania cieszą się sporym odzewem i zainteresowaniem. Mowa tu o
fundacyjnych apelach dotyczących naszych podopiecznych. Tworzymy dla naszych dzieciaków
apele do rozpowszechniania w internecie (a jeśli ktoś sobie życzy, to i do druku), zawierające
zdjęcie dziecka, krótką informację o nim i jego chorobie, prośbę o pomoc, wszystko w
określonym szablonie i z ologowaniem Fundacji Oswoić Los. Daje nam to specyficzne,
wyróżniające się, zwracające uwagę apele, które już od tygodnia krążą po sieci. I chętnych
rodziców jest coraz więcej i więcej ? my rzecz jasna pomagamy w ich przygotowaniu.
Zachęcamy też wszystkich rodziców naszych podopiecznych do przesyłania swoich materiałów
? w krótkim czasie przygotujemy dla Was taki apel!
I tak na koniec, pytanko refleksyjne: czy wiecie, że to już miesiąc minął od naszego spotkania w
Kołobrzegu? :) Mało? Dużo? Jak sądzicie?
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