Radom, dnia ……………..

Szanowni Państwo,
W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Świadomości Autyzmu, który
przypada 2 kwietnia, zachęcamy Państwa do przyłączenia się do ogólnopolskich
obchodów. Bardzo nam zależy, by w tych dniach zwrócić uwagę nie tylko na wyjątkowe
potrzeby Osób z tym zaburzeniem, ale przede wszystkim ukazać Ich sposób widzenia świata
i odbierania go. Z pewnością pomogą w tym przyćmione światła i przyciszona muzyka.
Wystarczy kilka godzin 2 kwietnia 2019. Wybierzecie Państwo odpowiedni dla Państwa czas,
a my ogłosimy tę informację, by Osoby z autyzmem i ich Rodziny właśnie wówczas
odwiedzić Państwa lokal.
Osoba z autyzmem w specyficzny sposób odbiera bodźce z otaczającej
rzeczywistości. Czasem światło może być dla Niej zbyt silne, na tyle, że nie jest w stanie
skupić się na niczym innym poza jego źródłem. Niekiedy to dźwięki potrafią doprowadzić do
szaleństwa, bywają wręcz bolesne. Są to takie bodźce, z którymi nie radzi sobie układ
nerwowy tych Osób.
Jednak to nie wszystko. Wiele z tych Osób nigdy nie powie słowa „mama”. Żeby się
porozumieć, zasygnalizować swoje potrzeby, często używają na przykład obrazków lub
gestów. I właśnie dlatego do załączonego listu przesyłamy obrazkowe menu. Może
zechcecie Państwo je użyć podczas tego dnia? Radość dziecka, któremu umożliwia się
komunikację, będzie nieoceniona. Każdy z nas czerpie satysfakcję z samodzielnych
wyborów, dzieci z autyzmem także.
Niebieski to kolor, który przyświeca corocznym obchodom. Być może uda się
w Państwa lokalu powiesić niebieskie balony, a może lokal zaświeci się na niebiesko?
Liczymy także na inwencję właścicieli. Chętnie opublikujemy przesłane do nas tego dnia
zdjęcia i umieścimy je na profilach społecznościowych. Zależy nam, by w kwietniu ulica
Żeromskiego w jak największej liczbie punktów świeciła się właśnie na niebiesko. Gdyby
udało się Państwu zrealizować tego dnia chociaż jedną z naszych próśb, bylibyśmy
niezmiernie wdzięczni, my i nasi Podopieczni oraz Ich Rodziny. Tego dnia w geście
solidarności wiele polskich i światowych instytucji zaświeci się na niebiesko, a my wszyscy
„pomyślimy na niebiesko”, bo przecież każdy z nas jest wyjątkowy!

Łączymy serdeczne pozdrowienia

