POZVÁNKA

pořádá ve dnech: pátek 29. 6. 2012, sobota 30. 6. 2012 a neděle 1. 7. 2012

seminář : „ Malování s Jirkou…“
Malovat s dětmi s Downovým sydromem bude v sobotu 30.6.2012 od 10.00 hodin
v prostorách Staré školy v Ráječku pan Jiří Šedý, mladý muž s DS, který je autorem
řady knížek a obrazů. Rovněž nám rád předá poznatky ze svého života a těšíme se i na
poznatky z mezinárodní konference ….v „Praze, listopad 2011, které se sám zúčastnil
Vlídným slovem ( a pevnou rukou) jej bude doprovázet paní PhDr. Vlasta Šedá,
maminka a …., a to povídáním na téma :“ Důstojnost a identita lidské osoby
s Downovým syndromem“.
Celý den bude v prostorách školy v Ráječku instalována výstava obrazů pana Jiřího
Šedého, rovněž budou k nahlédnutí a zakoupení jeho ukázky z literární tvorby - knížky…
V 15 hodin bude malou vernisáží zahájena výstava výtvorů našich dětí………..
V pátek 29.6. 2012 a v sobotu 1.7.2012 bude program v uzavřené společnosti
s dětmi s DS a jejich rodiči a kamarády.
pátek 29.6.2012 , od 16 hodin : Wellnes hotel Panorama, Češkovice, povídání :
výchova a život s dítětem s DS, inkluzivní vzdělávání na téma : „Škola pro všechny“, od
18 hodin plavání v bazénu, 19.30 večeřě
neděle 1.7.2012 - od 10 00 hodin společný výlet do Moravského Krasu, jízda vláčkem
za Skalního Mlýna , lanovka, ve 12.00 společný oběd na Skalním Mlýně, odpoledne
plavání na Wellnes
Zveme naše kamarády s DS, aby si s námi přišli malovat, jejich rodiče, aby si přišli
povídat, zveme naše kamarády dětské i dospělé, naše učitele a veřejnost, aby
malinko nahlédli do našich radostí a trápení, a snad poznali, že lidé s DS jsou milé,
přátelské a citlivé bytosti, které jsou potřebné v našem uspěchaném světě .
Moc se na vás těšíme, Esterka a máma a my všichni…

Organizaci zabezpečuje JUDr.Olga Darmovzalová, tel. 603 59 30 99, e-mail olgadarmovzalova@seznam.cz

