p
,, Tak naprawdę potrzebujemy edukacji, możliwości pracy ,przyjaciół i trochę miłości
podobnie jak wszyscy inni ‘’

XIV Światowy Dzień Zespołu Downa
Sandomierz 2019
„ My nie zostajemy w tyle ‘’
Program
21.03.2019 r. – Czwartek : Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa- ,,Złap mnie za
rękę, razem pobiegniemy tam gdzie dzień wypełnia szczęście ‘’


Inauguracja działań w ramach obchodów Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa,
przedstawienie programu obchodów, tegorocznego hasła i działań organizacji
światowych. Udział w akcji ,,Załóż kolorowe skarpetki” – każda w innym kolorze
i ubierz się w kolorze granatu i czerwieni.



Udział w akcji ,,Koalicji 21” pod kryptonimem „Jabłko” - dzieci i młodzież rozdaje
jabłka z logiem i ulotki informacyjne ,,Nie zostajemy w tyle - Wizyty w instytucjach
użyteczności publicznej i szkołach .



Powitanie wiosny -,, Dzień wiosennych ludzi ‘’ -poszukujemy zwiastuny wiosny



Sportowe zmagania ,,Bieg kolorowej skarpetki ‘’



Zajęcia w zespołach edukacyjno – terapeutycznych - ,, Hej, może wyglądamy trochę
inaczej, ale zależy nam na tym samym, co wam. Na miłości, bliskości. Na pracy i
edukacji".- drama, rozmowy, oglądanie



filmów;

Msza Św. w intencji osób z Zespołem Downa i ich rodzin, opiekunów.

22.03.2019 r. –piątek ,,To samo niebo mamy nad głowami ,to samo słońce
promieniami darzy’’ .


"Razem to przecież możliwe, razem można wszystko". Spotkanie społeczności
szkolnej i rodziców uczniów Ośrodka „Radość Życia” w Domu Katolickim:



,,My nie zostajemy w tyle ‘’ –film



,,Tak samo kochać chcemy, chcemy być kochani’’ – spektakl w wykonaniu uczniów

o wyjątkowych uczniach Ośrodka ,,Radość Życia’’

naszego Ośrodka prezentująca talenty i możliwości osób z ZD;


Występ Pani Anny Przybysz wraz z zespołem ,, PRZELASKI’’ – grupa Gospodyń
Wiejskich z Zajeziorza



Wręczenie folderu i upominków



,,Bo stanąć w miejscu to zostać w tyle .’ - kolorowy korowód ulicami Starego Miasta
i wypuszczenie pod granatowych i czerwonych balonów do nieba.



Tort i życzenia dla Dzieci i Osób z zespołem Downa.

03.0 4. 2019 r. – środa :

,,Bądźmy razem w tej podróży Ty i ja ‘’

wyjazd do Teatru Maska w Rzeszowie na spektakl ,,Wystarczy być ‘’ godz.11,00
Wydarzenia towarzyszące:


,,Dzień bezpłatnych konsultacji” – konsultacje i porady dla rodziców/opiekunów
oraz innych osób zainteresowanych rozwojem, funkcjonowaniem i komunikacją
dzieci z Zespołem Downa; logopedzi) - konsultacje logopedyczne dla rodziców
dzieci z Zespołem Downa



wyjścia do różnych instytucji życia społecznego, kawiarni restauracji, kina itp.



wyjście do kina.

