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 Od 6 lat Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
organizuje prawdziwe wakacje dla dzieci z niepe?nosprawno?ci?. Dla dzieci, które nie mog?
wyjecha? ze zdrowymi rówie?nikami, poniewa? wymagaj? innej opieki, diety, podawania
leków... ale marzenia maj? te same! Chc? by? na koloniach i ?wietnie si? bawi?, poznawa?
nowe kole?anki i kolegów, rozwija? zainteresowania, ?piewa? przy ognisku…

Od 6 lat Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ organizuje

prawdziwe wakacje dla dzieci z niepełnosprawnością. Dla dzieci, które nie

mogą wyjechać ze zdrowymi rówieśnikami, ponieważ wymagają innej

opieki, diety, podawania leków... ale marzenia mają te same! Chcą być na

koloniach i świetnie się bawić, poznawać nowe koleżanki i kolegów,

rozwijać zainteresowania, śpiewać przy ognisku…

W niedziel? (23.08) zako?czyli?my kolonie Ma?ych Odkrywców. Czterdzie?cioro dzieci z
niepe?nosprawno?ci? z ca?ej Polski sp?dzi?o czas nad jeziorem pod opiek? do?wiadczonej
kadry obozowej i fantastycznych m?odych wolontariuszy. Harmonogram kolonii by? wype?niony
mnóstwem zaj?? - artystycznych, sportowych, konkursów talentów, zdobywaniem sprawno?ci,
nie zabrak?o dyskoteki i randki w ciemno. Dzieci dba?y o porz?dek w domkach, niektóre uczy?y
si? jak po?cieli? ?ó?ko i przygotowa? sobie kanapki.

Prawdziwe kolonie…

- Podczas kolonii Ma?ych Odkrywców nie zapewniamy dzieciom zaj?? rehabilitacyjnych, bo
maj? to by? prawdziwe wakacje z mnóstwem rado?ci, zabaw i wspó?pracy! Podczas tych
aktywno?ci dzieci ucz? si? samodzielno?ci, motywuj? do podejmowania nowych wyzwa? i
uruchamiaj? swoje talenty. Oczywi?cie nie zapominamy o zaj?ciach sportowych, które s?
?wietnym wsparciem rehabilitacji – podkre?la Zuzanna Janaszek - Maciaszek, Prezes Fundacji
PODAJ DALEJ.

Ka?dego dnia dzieci wraz z wolontariuszami i wychowawcami bra?y udzia? w zaj?ciach
teatralnych i przygotowywa?y fina?owe przedstawienie. Na zako?czenie kolonii, kiedy rodzice
przyje?d?aj?, aby odebra? swoje pociechy, staj? si? jednocze?nie widowni? cudownych
ma?ych aktorów. Tegoroczne kolonie odby?y si? pod has?em Eko To My, a wi?c i
przedstawienie nawi?zywa?o do tematu dbania o planet?, ?wiadomo?ci ekologicznej,
sprz?tania ?mieci wokó? siebie i innych. Bohaterem przedstawienia by? lisek Ibisek, dzi?ki
któremu ludzie zacz?li sprz?ta? i oczy?cili planet?.

- Czekam na te kolonie ca?y rok! To najlepsze dni w roku i b?d? tu przyje?d?a? nadal!
Najbardziej podobaj? mi si? zaj?cia sportowe - mówi Filip, który na koloniach Mali Odkrywcy
by? po raz pi?ty.

Ogromnie wzruszaj?ce s? po?egnania, kiedy dzieci deklaruj? ch?? przyjazdu za rok, a rodzice
s? wdzi?czni, ?e mieli kilka dni wytchnienia. Wolontariusze i wychowawcy wyje?d?aj? z kolonii
ogromnie zm?czeni, ale szcz??liwi. U?miechy dzieci s? najpi?kniejszym podzi?kowaniem.
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Powrót do przesz?o?ci…

Te kolonie to dla nas troch? powrót do przesz?o?ci... W latach 80 - 90 doktor Piotr Janaszek,
patron Fundacji PODAJ DALEJ zabiera? dzieci, m?odzie? i doros?ych na obozy rehabilitacyjne
do Mielnicy nad Gop?em. Do Mielnicy je?dzi?a co roku Ela – piel?gniarka obozowa oraz
Justyna i Ma?gosia, które by?y podopiecznymi Doktora. By?y w tym roku równie? z nami
podczas kolonii Ma?ych Odkrywców!

 

Tegoroczne Kolonie Mali Odkrywcy odby?y si? dzi?ki wsparciu Telewizji Polskiej Reklama
Dzieciom, Firmy Kramp, Fundacji Rado?? Dziecka, Absolwentom PWSZ w Koninie, MZGOK
Konin, PWiK Konin, PGKiM Konin, MPEC Konin, MZK Konin, darczy?com indywidualnym i
podatnikom, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Fundacji. Niespodzianki dla dzieci
ufundowa? producent waty cukrowej BartPol, a tak?e Planeta Robotów z Warszawy i kilka
zaprzyja?nionych wydawnictw! Wszystkim pi?knie dzi?kujemy.

To jeszcze nie koniec!

Ostatni tydzie? wakacji trzynastu m?odych koszykarzy na wózkach z dru?yny Mustang Young
sp?dza na obozie sportowym w Mikorzynie. To zgrana grupa m?odzie?y, która zna si? z
regularnych treningów koszykówki na wózkach, a tak?e turniejów i meczy, które wspólnie
rozgrywaj?. Pochodz? z Wielkopolski, a na treningi dowo?eni s? czasem nawet 70 km, bo
kochaj? koszykówk?! Sport bardzo motywuje do tego, aby zwi?ksza? swoj? sprawno?? i
samodzielno??!

 

Zgrupowanie prowadzi Marek Bystrzycki - trener, wieloletni reprezentant Polski w koszykówce
na wózkach, za?o?yciel Koni?skiego Stowarzyszenia Sportowego Mustang Konin, a
jednocze?nie mentor dla m?odych koszykarzy. Zgrupowanie to nie tylko treningi, to równie?
nauka samodzielno?ci. Tu nie ma mamy, która po?cieli ?ó?ko i b?dzie kierowa? planem dnia.
Tu trzeba by? samodzielnym, dba? o porz?dek, dba? o kolegów z dru?yny, nie spó?nia? si? na
treningi no i zawsze by? u?miechni?tym i gotowym do dzia?ania.

 

Nasze kolonie relacjonujemy na https://www.facebook.com/FundacjaPodajDalej
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