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dia osób z dysfunkcjami neurologicznymi uczestnictwa w tak fantaĘczrrym
nrnielrr-ir.

Pornysł uwa7aln Za gfllialny od nromentu. w }:tófym do.łiedzialam się o jego
!ęrnlsni'J. Pł:ł!n-,c. i;^fcr:ls*]ii. ze prcjekt jt:t dec','k+'-va:l'i d:iec!*n-. i rnłcdzież;ł
pozwoliłam sobie zapytać o możliwośĆ zaproponowania tego programł: osobom
stqrcz.,m = *.^l-!-*.mi ne*r'l!^-'ir=nr.mi QL:nn!eL-4łr'_:-'ą!ą*r qi+ z Panil 7nfin
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- Schowana zazaft1knuięry'mi drzwiarfli - grupa społeczna.

E'I d:tiil *2.i:'}+1 1 prrybyĘ d* **+ 2 p=*::*ł= Fa*e tF.E*FrdszŁ'}? a}* łri*
zapaftliętałam i nie zaftOta\,vałarfi'imion)' które z oibrzymim zaangaŻawatiemi
wióacmąpaŚją p-t}prowa,śziły _ń'afsfiary*. Cłrci*łaloy'rli szcŻegóinie podkr"eśiić, Że udaŁo

się im plzez blrsko godzinę sŁr:pić miragę Uszęs1niŁó1v. FaŁ1tęn - w- Ś_wietię

dysfunkcji, z któr;.rni borykają się nasi Podopieczni - jest niesarnor'vi$.ryn sukcesem.

GrairiĘę p*my-*łr:, re*iiz=eji i p:*gr:ę -!Ą.-*}'TEeiĆ *piłlię' Zs i€gii rrdzaju *zi*ł*r:i* są
niezmiemie poirzebne iako dziaŁałia terapeutyczne. Niosą ró.'ąłrież ptzekaz do osób
marginaiizo&'aftych Społęcziiie, Zę iTiogą łiyć pełnow_artościowr'-mi uczestnikami żYgia
kuifurailrcgo, społ*Z_'lego a rłalor takiego pTŻckazuJtrst nieoceniony z
psychologicznego punktu'witi zenia.
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chętnie służę wszelkimi informacjami r^logąc}/mi prŻytąT rić się d,l jeszcze szerszog{'-

dostępu tego rodzaju oferty do Csób fiie inogących k*rzy:stać bezpcśrednio w
piaeó"wŁaehmuzeainych, niolTmiej jednak badz* pr:irzebr{ąrycŁtaŁpoz"ąlłnyeŁ
vłydarzeń w ich trudnym Ęciu.
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