
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, 

bardzo się cieszę, że zechcieliście dołączyć do ZESPOŁU, w którym razem zagramy                      
o empatię i tolerancję.  

Mam nadzieję, że nasze wspólne działanie przyniesie Wam i Waszym dzieciom odrobinę 
radości.  

„Gra” toczy się o kształtowanie w młodych ludziach (naszych uczniach) otwartości i wrażliwości na drugiego człowieka. 
Jestem realistką. Doskonale wiem, że nie stanie się to z dnia na dzień, ale też wiem (podpowiada mi to moje wieloletnie 
doświadczenie w tym zakresie), że tego typu działania naprawdę przynoszą pozytywne efekty.  

 

Mamy opóźnienie, za które jeszcze raz przepraszam. Wiele się na to złożyło – moja choroba, potem lekkie zamieszanie w 
ilości szkół. Od poniedziałku, czyli opublikowania naszego filmiku, dołączyły do nas kolejne cztery placówki. To wspaniała 
wiadomość, ale też trochę dodatkowej pracy, a więc również dodatkowego czasu – chcę bowiem każdemu dziecku 
przydzielić grupę o zbliżonej liczebności uczniów.  

 

Kochani, 

dołączam tabelę, którą otrzymali również zaangażowani w projekt nauczyciele. (Tabela ta nie jest ogólniedostępna, jest 
ukryta na stronie naszej szkoły), link łatwiej mi rozesłać.   

Prosiłabym sprawdzić, czy podałam prawidłowy kontakt do Was.  

 

 
       

 

Szanowni Państwo,  

projekt realizowany będzie w różnych miejscach, przez różnych nauczycieli. 

Starałam się wszystko zorganizować najlepiej jak potrafię. Widzę jednak różnicę miedzy edycją poprzednią 
(realizowaną wyłącznie w mojej szkole) a obecną. Wówczas miałam nad wszystkim pieczę. Teraz tak nie będzie. 

Jeżeli cokolwiek niepokoiłoby Was, proszę, abyście wiedzieli, że jestem zawsze dla Was.  

Możecie pisać, możecie dzwonić (691-581-958).   

 

Na koniec jeszcze serdeczna prośba.  

Agnieszka Kociołek - ambasadorka w naszym projekcie pracuje - razem z pięcioma innymi osobami z zespołem Downa w 
przedsiębiorstwie społecznym Społeczna 21 - przedsiębiorstwo społeczne - sprzedają frytki belgijskie nad Zalewem 
Nowohuckim w Krakowie. 

Startują w konkursie na Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej 2021, walczą o nagrodę publiczności. 

Możemy im pomóc w tej walce i głosować na nich. 

Agnieszka bardzo lubi swoją pracę i podobnie jak inni, dzięki niej czuje się prawdziwie dorosła. Pokazują w ten sposób, 
że osoby z zespołem Downa mogą osiągnąć więcej niż dotychczas się nam wydawało. Przedsiębiorstwo jest cenione 
przez społeczność lokalną i chętnie odwiedzane. 



Jeśli chcemy im pomóc, wystarczy, że w okresie do 18 października (mamy jeszcze moment) oddacie na nich głos na 
stronie www.mlps-glosowanie.pl ! 

Głosować można raz na dobę, trzeba podać swój nr telefonu (ale nie martwcie się, będzie bezpieczny i chroniony!), na 
który otrzymacie specjalny kod. Będzie trzeba ten kod odesłać SMS-em. 

 

 

Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie  

                                                                                                                                                                                                 Baśka 

 

  

 


