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Jednym z istotnych elementów misji Fundacji Oswoić Los jest oswajanie z odmiennością.
Udowadnianie, że różnorodność jest normą, nie wyjątkiem. W tym celu wydaliśmy między
innymi zbiór bajek psychoedukacyjnych „Tuż pod moim nosem”. Tego typu działania,
podejmowane przez innych są nam bardzo bliskie, dlatego też chcemy Wam dzisiaj
zaprezentować projekt Wydawnictwa Omnibus i zachęcić do wsparcia tej inicjatywy. 

„Ponieważ często nam, dorosłym, trudno rozmawiać ze zdrowymi dziećmi o
niepełnosprawności innych, w tym właśnie może pomóc książka pani Gabrieli
Przybylskiej-Strelczuk. Książka „Widzieć uszami” jest wartościowa przede wszystkim dzięki
temu, że przedstawione w niej niepełnosprawne dzieci są ukazane jak wszystkie inne, które
potrzebują przyjaźni i zabawy. Nie ma tu epatowania nieszczęściem, nie ma zbytniego
współczucia – są zwykłe rozmowy, proste wytłumaczenia, które łatwo zrozumieć dzieciom.
Owszem, życie dzieci, które spotyka w szpitalu zdrowy chłopiec, jest nieco inne niż jego
rówieśników. Co ważne, autorka nie skupia się na niepełnosprawności swoich bohaterów, w
pewnym momencie ich choroba zaczyna być drugoplanowa, a na pierwszy plan wysuwa się
przyjacielska relacja z innymi. To bardzo ważne, bo osoby niepełnosprawne bardzo często
podkreślają, że chciałyby być traktowane nie przez pryzmat swojej choroby, ale po prostu jako
kolega, koleżanka, współpracownik. Chcą, by nie odnosić się do nich jak do niewidocznych,
nieistniejących, ale – tak jak mały bohater książki – po prostu spróbować nawiązać z nimi
relację.  Autorce udało się uciec od schematycznego pokazywania osób niepełnosprawnych i
wzbudzania litości wobec nich. Wierzę, że ta książka będzie ważnym elementem burzenia
stereotypów i przede wszystkim pomoże dzieciom zrozumieć ich niepełnosprawnych
rówieśników ” - mówi pani Justyna Jakubczyk z Wydawnictwa Omnibus.
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Ze względu na to, że projekt nie jest ściśle komercyjny, a część wpływów ze sprzedaży książkizasili konta fundacji działających na rzecz dzieci z niepełnosprawnością, zbiórka funduszyodbywa się na portalu Polak Potrafi. Zgodnie z ideą portalu, każdy ze wspierających otrzymastosowną do swojego wkładu nagrodę. Warto przyłączyć się do tej akcji i pomóc w wydaniukolejnej pozycji, która przybliży najmłodszym świat ich rówieśników z niepełnosprawnością.Więcej informacji o projekcie i możliwościach wsparcia pod TYM LINKIEM .Gorąco zachęcamy!!!Redakcja  
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https://polakpotrafi.pl/projekt/widziec-uszami

