Tisková zpráva

V Českém Brodě dne 20. 6. 2015

Den dětí trochu jinak
(19. 6. 2015 od 13 hodin na zahradě Gymnázia Český Brod, Vítězná ulice 616)

Tradiční odpoledne pro rodiny s dětmi proběhlo v Českém Brodě tentokrát v nezvyklém termínu a
především na netradiční téma - ŽIVOT S HANDICAPY. Po deštivém dopoledni se počasí umoudřilo a
ve 13 hodin se otevřela brána gymnaziální zahrady.
Dětští i dospělí návštěvníci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké překážky musí handicapovaní
překonávat. Řadu zábavných i poučných disciplín a workshopů pro ně připravili ti, kteří
s handicapem žijí, např. Pavla Kovaříková – zakladatelka a ředitelka sdružení ROZHLEDNA, které
poskytuje poradenské služby lidem s těžkým zrakovým postižením. V jejím workshopu s názvem
Ruce jako oči si děti vyzkoušely pouze po hmatu rozeznávat různé plastické obrazce. Samozřejmě
se seznámily také s braillovým písmem a vyzkoušely si samy přečíst a poznat jednotlivé znaky.
Pavla přinesla ukázat Pichtův psací stroj na psaní textů v tomto bodovém písmu nebo přístroj na
rozeznávání barev. Někteří dospělý návštěvnici v Pavle samozřejmě poznali úspěšnou
paralympioničku a talentovanou výtvarnici. V jedné z disciplín si účastníci vyzkoušeli jaké to je, být
upoutaný na invalidní vozík. Projeli si krátkou trasu, většinou bez pomoci další osoby. Výtvarnou
dílnu tentokrát vedli pracovníci Zvonečku Bylany, poskytovatele sociálních služeb pro mentálně
postižené děti i dospělé. Zde si děti vyráběly motýlky z pedigu nebo barvily drobné sádrové
předměty. V některých disciplínách také klienti Zvonečku Bylany pomáhali, někteří byli k ruce
nevidomé Pavle, ale také vedli sluchovou a hmatovou „kimovku“. Další disciplíny byly zaměřeny na
spojení rodiny a jejich jednotlivých generací – společné skládání pohádkového pexesa, výměna rolí
tatínků a maminek nebo seznámení s některými domácími zvířaty, které bývají často také členem
rodiny. Den dětí navštívila například koza Eliška. Za splněné disciplíny náležela samozřejmě
zasloužená odměna pro všechny malé účastníky. V dalším programu jsme si společně napříč
generacemi přečetli z knížky pohádek Arnošta Goldflama, četly děti, rodiče i prarodiče. V malém
tanečním vystoupení se představily ty nejmenší děti z Rodinného centra Kostička, starší žákyně
základní školy zase předvedly ukázku moderního tance. Vystoupili také mladí klienti Zvonečku
Bylany, kteří v krásných kostýmech zatančili na výběr těch největších hitů Michaela Jacksona.
Další informace poskytne:
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Den dětí uspořádalo Občanské sdružení LECCOS ve spolupráci s Gymnáziem Český Brod,
Městem Český Brod a ICM.

Akci jsme realizovali ve spolupráci s městem Český Brod v rámci projektu Zdravé město a MA21 a
s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí.

