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Vyber si figurínu, daruj nám 500 Kč na její výrobu
a získej:
- Svůj podpis na těle figuríny, která bude součástí oslav světového Dne Downova syndromu
v Brně na Špilberku 21. 3. 2015.
- Figurína s tvým podpisem bude po ukončení oslav dále sloužit svému účelu
a bude součástí putovní výstavy. Již teď víme, že figuríny zavítají do Dětské nemocnice v Brně,
na Magistrát města Brna, na Masarykovu univerzitu, do Mendeliana a na Mendelovu univerzitu v Brně.
Vedle toho se zastaví i v kavárně 3trojka.
- Uvedení svého jména v seznamu dárců na internetových stránkách
a v titulcích online vysílání z akce na Youtube.
- Možnost odečíst si svůj dar z daní.
- Dobrý pocit, že jsi pomohl prolomit mýty o lidech s DS ve většinové společnosti!
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Figurína ( M 1:10)
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KONCEPT
Problematika DS je v očích laické veřejnosti opředena
řadou mýtů. Je na čase tyto mýty zbořit jednou provždy!

Nadbytečný
chromozom v každé
buňce způ sobuje
disharmonii
organismu a odlišný a
pomalejší vývoj
buněk i celého
jedince. Má také na svědomí některé
typické rysy či zdravotní komplikace, ale i mentální
opoždění různého stupně. Každý jedinec se však
s tímto

genetickým znevýhodněním vyrovná

po svém,

každý jedinec je osobnost a unikát. Děti s

Downovým

syndromem se oproti svým vrstevníkům

častěji potýkají s některými zdravotními komplikacemi, například se

Straní se lidé s DS
společnosti
a je jim lépe v jejich
vlastní komunitě?

srdečními vadami, zhoršenou celého jedince. Má také na svědomí některé
typické rysy či zdravotní komplikace, ale i mentální opoždění různého stupně.
Každý jedinec se však s tímto genetickým znevýhodněním vyrovná po svém,
každý jedinec. uzhgvjhk ggiukh zhftdcb fujzhikhkj kujiolkj bjgihoiu
pojkhnjk, jknl nl,n mbbn
Nadbytečný chromozom v každé buňce způ sobuje disharmonii
organismu a odlišný a pomalejší vývoj buněk i celého jedince. Má
také na svědomí některé typické rysy či zdravotní komplikace, ale i

U příležitosti 10. výročí Světového dne Downova
syndromu budou jako součást brněnských oslav tohoto
dne a programu “Kdopak by se DS bál” vyrobeny figuríny
lidí s DS v životní velikosti.
Figuríny budou sloužit k edukaci laické veřejnosti. Texty
na figurínách budou konfrontovat zažité mýty o lidech
s DS s reálnými zkušenostmi z praxe rodin, lékařů
a odborníků na problematiku.
Jedna strana figuríny bude vždy opatřena popisem
konkrétního mýtu, na druhé straně odborník na danou
problematiku uvede věc na pravou míru.

mentální opoždění různého stupně. Každý jedinec se však s tímto
genetickým znevýhodněním vyrovná po svém, každý jedinec je
osobnost a unikát. Děti s Downovým syndromem se
oproti svým vrstevníkům častěji potýkají s některými
zdravotními komplikacemi, Děti s Downovým

Po skončení akce budou figuríny součástí putovní výstavy
po veřejných prostranstvích v Brně.

syndromem se oproti svým vrstevníkům častěji
potýkají s některými zdravotními komplikacemi,

Dárci sponzorského daru budou mít exkluzivní
příležitost umístit svůj podpis pod vyvrácení některého
z mýtů. Podpis bude rozměru 8 x 2 cm, jednobarevný
dle barevnosti textu na figuríně. Každý dárce může
sponzorovat více figurín.

