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Niezwykła akcja w Poznaniu. Puszczali bańki
dla dzieci chorych na autyzm

Magnesia

2 kwietnia to Dzień Świadomości Autyzmu, który obchodzono także w Poznaniu. Kempa o przeprosinach
Ewy Kopacz: buta, buta,
buta!

Po naszych dzieciach nie widać na pierwszy rzut oka, że są chore i ludzie czasem
myślą, że są źle wychowane - wyjaśnia mama 3,5-letniego Alexandra.
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Z okazji Dnia Świadomości Autyzmu planowano w samo południe zorganizować na
poznańskim Starym Rynku akcję puszczania baniek mydlanych, ale na przeszkodzie
stanęła pogoda. Od samego rana w stolicy Wielkopolski padał śnieg, a później także
grad.
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- Wszyscy lubią bańki, bo odbijają światło i są kolorowe. Także dzieci chore na autyzm,
które lubią przedmioty przewidywalne - wyjaśnia w rozmowie z Wirtualną Polską Olga
Wróblewska, wiceprezes Fundacji Na Niebiesko, która zorganizowała akcję "Dzieci z
autyzmem kochają bańki".
Puszczanie baniek przeniesiono do klubu Meskalina, gdzie jednak musiano akcję
przeprowadzić na znacznie mniejszą skalę. Organizatorzy planują, aby być może bańki
puszczać na rynku za dwa tygodnie.
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sieci. "Ludzie nie mają
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Ale Dzień Świadomości Autyzmu to nie tylko bańki. W klubie Meskalina
przeprowadzono także pokazową Lekcję Akceptacji. Terapeuci fundacji organizują
Sanepid skontrolował
czystość wody w
poznańskich jeziorach

podobne zajęcia w poznańskich szkołach, które uświadamiają młodzieży, czym jest
autyzm.
- Po dzieciach np. z zespołem Downa widać, że są chore i ludzie wiedzą wtedy, skąd
wynikają ich zachowania. Po naszych dzieciach tego nie widać, często zachowują się
zupełnie normalnie, dopiero pod wpływem jakiegoś impulsu, który je zaniepokoi,
zaczynają bić siebie lub innych albo uderzać głową w ścianę. Ludzie nie wiedzą, co się
dzieje, np. myślą, że dziecko jest źle wychowane - mówi Olga Wróblewska, która sama
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jest matką 3,5-rocznego Alexandra chorującego na autyzm.
Około godz. 20.00 w ramach światowej akcji "Zaświeć na niebiesko dla autyzmu"
błękitną barwą podświetlone zostaną iglica Międzynarodowych Targów Poznańskich
oraz INEA Stadion.
W tym roku uświadamianie społeczeństwa nie ograniczy się tylko do jednego dnia.
Cały kwiecień ogłoszono Miesiącem Wiedzy Na Temat Autyzmu.

Jarosław Gowin o
Beacie Szydło: decyzji
na razie nie ma, nie
dzielimy skóry na
niedźwiedziu

Czytaj więcej informacji z Twojego regionu.
Byłeś świadkiem lub uczestnikiem zdarzenia? Wyślij nam zdjęcia. Poinformuj
Internautów o tym, co dzieje się w Twoim regionie.
Polub Wiadomości WP

Duża liczba ofiar wody.
Kąpiel w tych miejscach
prowadzi do tragedii

Dzieci z poznańskiego
szpitala pod opieką
lekarzy... z czerwonymi
nosami

Lubię to!

139 tys.

Żłobki na poznańskich
uczelniach pomogą
studiującym rodzicom

Bez doświadczenia!
Emerytowany mechanik
zarabia kilka tysięcy
euro
Sponsorowane

Lekarze z USA operują
w Poznaniu. 12-letni
Mateusz być może już
jutro stanie na nogi

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1019407,title,Niezwykla-akcja-w-Poz…ci-chorych-na-autyzm,wid,17419034,wiadomosc.html?ticaid=11509c

Strona 2 z 3

Niezwykła akcja w Poznaniu. Puszczali bańki dla dzieci chorych na autyzm - Wiadomości - WP.PL

13.06.2015, 12:27

Integracja na morzu
Wycieczki od 24h do 4 dni na promie
płynącym do Szwecji. Wejdź na

Wypadek autokaru z
dziećmi. Po rannych
przyleciały dwa
śmigłowce LPR

Komentarze (18)
Dodaj komentarz

Frankowicze
protestowali przed
sejmem. "Nie
oczekujemy pieniędzy
od państwa"

Dodaj komentarz

Ostatnio aktywne Najnowsze Najwyżej oceniane Najczęściej odpowiadane

~widz 20 godzin i 4 minuty temu

38

2

Za chwilę wyjdzie na wolność, żeby w spokoju mogła wychowywać dziecko i z
panem ze straży więziennej wyjadą sobie na karaiby za pieniądze z ambergold i
będą żyli długo i szczęśliwie. Oto cała Polska rzeczywistość.
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Puszczanie kolejnych baniek! Dzieci natomiast potrzebują bezpłatnych
profesjonalnych metod terapii /metoda behawioralna/ i edukacji, diagnostyki,
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pomocy naukowych.Powstawanie kolejnych fundacji i stowarzyszeń sprzyja
rozpowszechnianiu pseudonaukowych ,nieprofesjonalnych metod typu Sonrise,metody biomedyczne,suplementy,witaminy i psychotropy.
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