
Koleżanki i Koledzy, 

podsyłam kilka bieżących informacji na temat naszego projektu, w którym  

WSPÓLNIE GRAMY O WRAŻLIWOŚĆ.  

 

 

Po spotkaniu w JA TEŻ / Po ankiecie ewaluacyjnej 

→ Tuż przed feriami spotkałam się z Zarządem Fundacji JA TEŻ. Przypomnę – Fundacja jest współorganizatorem 
przedsięwzięcia. Proszono, abym wszystkim zaangażowanym uczniom i nauczycielom przekazała słowa uznania, 
podziwu i podziękowania. 

Niniejszym, z przyjemnością to czynię  

 

→ Przed naszym spotkaniem w Fundacji rodzice biorący udział w projekcie zostali poproszeni o anonimowe 
wypełnienie krótkiej ankiety.  

Poniżej jej wyniki: 

 

 



 

 

 



 

 

 

Dodam komentarz mamy Zosi, który przesłała mi na priv. „Dziękuję Państwu za to, że dzięki Wam zespół Downa 
zyskuje ludzką twarz”.  

 

 

→ Wniosek nr 1, który jest jedynie propozycją. 

Jeżeli ktoś z Was, zechciałby połączyć się online z rodzicami dziecka, zapewne zostałoby to przyjęte z dużą radością.  

Podpowiem, że istnieje taka możliwość przez Teams. Bartek Rybko deklaruje pomoc.  

 

→ Wniosek nr 2, czyli więcej szkół – jest nas już przeszło 40. W minionym tygodniu dołączyły dwie kolejne 
placówki.  

 



 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA (21 marca 2022 / poniedziałek) to dla projektowych 
działań wydarzenie bardzo istotne. 

→ Przypomnę, że jego celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, propagowanie 
praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną i integracja z nimi. 

→ Wyzwanie taneczne – jako jedno z naszych działań  
Światowy Dzień Zespołu Downa to również moc radości.  
W ubiegłym roku, w ramach projektu podjęliśmy wyzwanie taneczne rzucone nam przez Stowarzyszenie „Bardziej 
Kochani”. Zatańczyliśmy dla osób z zespołem Downa.  
Nasz taniec można zobaczyć tutaj:  
https://www.youtube.com/watch?v=S9e3mPLQqR0  
 
W tym roku to my chcielibyśmy innym rzucić wyzwanie. Oczywiście, podejmą je wyłącznie osoby / placówki / 
szkoły, które wyrażą taką chęć.  
 
#JerusalemaDanceChallenge (bo o nim mowa) opisywany jest jako tworzenie radości z bólu. Ma on ścisły związek 
z pandemią, ponieważ celem wspólnego tańca jest wniesienie pozytywnej energii w momencie, gdy świat boryka 
się z trudnościami. 
Patrząc na sytuację epidemiczną, pewnie trudno będzie zorganizować szersze obchody Światowego Dnia Zespołu 
Downa. Proponuję zatem wyjątkowe połączenie: „antycovidowy” taniec jako gest solidarności z osobami 
dotkniętymi trisomią 21.  
  
Tutaj kilka filmików z różnych placówek: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IncPcT2ne7c 

https://www.youtube.com/watch?v=fFc4rnLWwCo 

https://www.youtube.com/watch?v=S_Tmm4uWw6w  

 

 U nas wyzwanie poprowadzi Alicja i to Alę prosiłabym o przesłanie chętnym osobom bliższych informacji. 

 



Promocja naszych działań 

Przypomnę, że mówimy o tym, co robimy w ramach projektu. 

Na Facebook’u działa strona WSPÓLNIE WYGRAJMY WRAŻLIWOŚĆ. Zachęcam, aby podsyłać materiały dotyczące 
Waszych działań.  

 

 

Termin zakończenia projektu 

Zgodnie z Regulaminem, projekt powinien zakończyć się 21 marca.  

Podczas spotkania w siedzibie Fundacji padła propozycja, aby nie ucinać naszego kontaktu z dziećmi, ale aby 
kontynuować go do czerwca. I tutaj pytanie do Was: czy jesteście gotowi pozostać w projekcie do tego czasu? 

Pozostaje również kwestia patronatów. Jako osoba zgłaszająca ten projekt do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty                 
i Rzecznika Praw Dziecka, zobowiązana jestem do przedstawienia sprawozdania z działań. Zgodnie z wnioskiem, 
powinnam to zrobić do końca kwietnia. Trudno raportować przedsięwzięcie, które jeszcze trwa. 

Postanowiłam zatem zaczerpnąć informacji od Was. 

Bardzo proszę, dajcie mi znać, czy zechcecie być w projekcie do czerwca. Jeżeli wyrazicie zgodę, postaram się 
przesunąć datę sprawozdań.  

 

Najważniejsze! 

Dziękuję, że jesteście, że wspólnie tworzymy ten wyjątkowy ZESPÓŁ! 

 

Pozdrawiam Was serdecznie 

Baśka 

 


