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W czwartek 27 kwietnia w Koni?skim Domu Kultury odb?dzie si? pokaz filmu
dokumentalnego "Sze?? miesi?cy". Obraz pozna?skiego re?ysera Jerzego Jernasa
opowiada o zmaganiach m?odych ludzi poruszaj?cych si? na wózkach. Przez sze?? miesi?cy
ucz? si? oni samodzielno?ci w Akademii ?ycia w Koninie. Wst?p na pokaz jest bezp?atny.

Akademia ?ycia, co pó? roku zaprasza m?ode osoby z ca?ej Polski, które s? niepe?nosprawne
ruchowo i poruszaj? si? na wózkach do podj?cia próby usamodzielnienia si?. Przez sze??
miesi?cy mieszkaj? oni w specjalnie przystosowanych mieszkaniach treningowych. Ucz? si?
elementarnych czynno?ci - takich jak gotowanie, zmywanie, czy sprz?tanie. Nast?pnym krokiem
jest nauka samodzielnego robienia zakupów, poruszania si? komunikacj? miejsk?, a tak?e
korzystania z bankomatu. Wa?nym celem jest tak?e zdobycie przez nich pracy. Projekt
realizowany jest przez Fundacj? im. doktora Piotra Janaszka "Podaj dalej" ze ?rodków
finansowych du?skiej Fundacji VELUX, w partnerstwie z Miastem Konin. Przez wiele dni
pozna?ski re?yser Jerzy Jernas, wraz z ekip? filmow? towarzyszy? uczestnikom Akademii
?ycia, aby zrealizowa? film "Sze?? miesi?cy". Wcze?niej autor wyre?yserowa? dwa inne obrazy
o osobach niepe?nosprawnych "Widz? wi?cej" opowiadaj?cy o niewidomym tr?baczu z
Olsztyna - Danielu Rupi?skim oraz "Olimpijczycy" o trojgu wielkopolskich medalistów Igrzysk
Paraolimpijskich. Producentem obrazu jest Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów", a projekt
jego realizacji by? wspó?finansowany ze ?rodków PFRON b?d?cych w dyspozycji Samorz?du
Województwa Wielkopolskiego.
Podczas pokazu w Koninie b?d? obecni niepe?nosprawni ruchowo uczestnicy Akademii ?ycia,
bohaterowie filmu, przedstawiciele koni?skiej Fundacji "Podaj Dalej" oraz organizacji
wspieraj?cych osoby niepe?nosprawne. Na pokazie nie zabraknie tak?e w?adz Miasta Konina,
Województwa Wielkopolskiego oraz samych autorów filmu.
Pokaz filmu odb?dzie si? w czwartek 27 kwietnia o godz. 18.00 w Koni?skim Domu Kultury
mieszcz?cym si? na pl. Niepodleg?o?ci 1.

Wi?cej informacji: Jerzy Jernas, 607 126 852
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