TISKOVÁ ZPRÁVA
Ostrava úterý 13.7.2015 – Ve stánku statutárního města Ostrava na festivalu
Colours of Ostrava ve dnech 16. – 19.7. bude pohoda, zábava, foto koutek,
tisk triček, ale také origami a dobročinnost. KŘÍDLENÍ nadační fond
představí šest výjimečných projektů a mezi nimi i projekt MENS SANY,
o.p.s. – SYMFONIE HEMISFÉR
SOUVISLOSTI
Pro projekt Symfonie hemisfér, který byl vybrán společně s pěti dalšími projekty
neziskových organizací, chceme využít příležitosti konání festivalu Colors of
Ostrava a prostřednictvím nadačního fondu Křídlení informovat nejširší veřejnost
o jeho poslání a získat ve veřejné sbírce finanční prostředky na jeho uskutečnění.
PROČ SKLÁDAT
Každý projekt má svůj symbol - origami, které vystihuje nejlépe snažení a jeho
cíl. A tak projektům, organizacím, uživatelům služeb a klientům bude možné
vyjádřit sympatie alespoň jednoduchou skládankou. Pro náš projekt jsme vybrali
skládanku nebe–peklo-ráj jako symbolické vyjádření našeho snažení: nebe (malá
vítězství), peklo (to, když člověk onemocní, ztráta pevné půdy pod nohama), ráj
(návrat zpět do života - do školy - do práce - ke svým blízkým - návrat
paměťových funkcí = VELKÉ VÍTĚZSTVÍ).
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O ČEM PROJEKT SYMFONIE HEMISFÉR JE?
Chceme dětem a mládeži s poškozenými funkcemi mozku bez naděje vrátit
naději.
Lidský mozek je velmi komplikovaný. Můžeme ho přirovnat k symfonickému
orchestru, který musí být sehraný a vyladěný, aby hrál harmonické melodie.
Každá mozková buňka představuje jednoho muzikanta, hrajícího přidělený part.
Všichni dohromady tvoří jeden celek a výsledkem jejich činnosti je harmonická
skladba. Odborně se tomu říká symfonie hemisfér.
V životě se setkáváme se smutnými událostmi, které se nevyhýbají mladým
lidem, ani dětem. V souvislosti s dopravními nehodami, rozvojem nových druhů
sportů a pohybových aktivit dochází k nárůstu vážných úrazů hlavy, a to i přes
stále dokonalejší ochranné pomůcky. Mimoto se u mladých lidí stále častěji
setkáváme se závažnými neurologickými a kardiovaskulárními onemocněními
(např. cévní mozková příhoda), které mají přímý dopad na činnost mozku.
Objevují se také případy chronických duševních onemocnění v raném věku
(psychotická onemocnění, deprese, …) A tak se stane, že dojde k postižení
mozku. Některá z jeho oblastí může být ve svém fungování dočasně nebo trvale
narušena.
Prostřednictvím nejrůznějších cvičení, počítačových programů a kognitivních
pomůcek posilovat paměť, logické uvažování, slovní zásobu, schopnost
soustředění a další. Tím se posilují stávající spojení mezi mozkovými buňkami,
ale především vznikají nové dráhy, které nahrazují ty poškozené a nefunkční. A
to je podstatou kognitivní rehabilitace, podstatou trénování mozku. Cílem je
obnovení poškozených funkcí mozku „symfonie hemisfér“.
Proto je zapotřebí odborného Centra trénování paměti (CTP) a programy pro
zlepšování paměti dětí a mládeže s poškozením mozku, tzv. kognitivní
rehabilitace. Je to nákladné a složité, ale podstatou je trénovat mozek s cílem
obnovení poškozených funkcí, aby mohla znovu zaznít „symfonie hemisfér“.
Skládáme origami – nebe, peklo, ráj.
Skládáme se na realizaci projektu ve výši 150.000,-Kč
http://www.kridleni.cz/projekty/23-symfonie-hemisfer.html
KŘÍDLENÍ / KŘÍDLENÍ nadační fond
Získané finance použijeme na nákup pomůcek pro kognitivní rehabilitaci dětí a
mládeže a na zaplacení odborníků, zejména psychologa a speciálního pedagoga
pro práci s dětmi a mládeži s poškozenými poznávacími schopnostmi.
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500 Kč umožní, aby pro nás psycholog zmapoval mozkové funkce u
jednoho účastníka a my mu potom mohli připravit trénink na míru
200 Kč umožní jednomu dítěti nebo mladému člověku individuální
hodinový trénink mozku
300 Kč umožní hodinový trénink skupince dětí nebo mladých lidí
1 000 Kč umožní jednomu člověku mozkový trénink na měsíc
10 000 Kč umožní hodinový mozkový trénink ve skupině 10 lidí po dobu
jednoho měsíce

Přispět lze přímo samotnému projektu KŘÍDLENÍ. Dary přímo nadačnímu fondu
lze poskytnout zejména, pokud si mezi projekty organizací dárce nemůže, neumí
nebo prostě nechce vybrat. V souladu s posláním a pravidly budou peníze
přerozděleny beze zbytku na projekty.
Skládáme origami – křídélka.
Kromě jiného narostou dárcům díky příspěvku ve výši
1- 500 Kč
KŘÍDÉLKA
500 - 5000 Kč
KŘÍDLA
5000 – 10 000 Kč
STŘÍBRNÁ KŘÍDLA
10 000 – 50 000 Kč ZLATÁ KŘÍDLA
anebo se dokonce stanou křídlícími dobrovolníky či ZÁŘÍCÍMI PARTNERY
http://www.kridleni.cz/home/28-kridleni.html
„Pozornost si událost a tako akce opravdu zaslouží. Spojit úsilí napříč městem,
úzce spolupracovat, podporovat se mezi organizacemi navzájem, sdílet atraktivní
místo a vytvořit velkou příležitost k dárcovství se daří v takovém rozsahu podle
mě poprvé. Je to docela frajeřina a něco, co tu ještě nebylo! Společnou snahou je
využít nadační fond a nabídnout jeho portál www.kridleni.cz jako nástroj
komunikace akutních potřeb a transparentní kasu, která umožní dárcům a
návštěvníkům podporu místních neziskových organizací. Ve frontě na takovou
příležitost čekají další připravené projekty, neziskovky a lidé... bylo těžké vybrat
těch šest. Najednou okolo objevíte příběhy, které překvapí, rozbuší srdce a nutí
přemýšlet. No a taky všichni doufáme skládat a křídlit!“
K zahájené kampani a projektu řekla Ing. Lucie Houthoofdtová, zakladatelka
KŘÍDLENÍ nadačního fondu a autorka projektu Advent plný andělů 2006-2015.
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KONTAKTY
KŘÍDLENÍ nadační fond
Špačkova vila / Sadová 1728/17
Moravská Ostrava 702 00
Zavolejte nám: +420 736 614 438
E-mail: info@kridleni.cz
www.kridleni.cz

www.kridleni.cz

MENS SANA, o.p.s.
Ukrajinská 1533/13
Ostrava Poruba 708 00
tel. +420 777 034 883
E-mail: menssana@menssana.cz
www.menssana.cz
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