
Powstaje Ogród Zmysłów dla dzieci ociemniałych z
Lasek
Ogród Zmysłów ma być bezpiecznym miejscem, gdzie niewidome dzieci samodzielnie mogą
obcować z naturą – poznawać ją dotykiem, zapachem i smakiem. 
Projekt powstał z inicjatywy �rmy Shamir – producenta soczewek w ramach programu Długie Oczy będącego

17 latek napisał 1500
stronicowa powieść,
powstawała między
innymi w szkole

Wystarczy telefon i
internet. Polacy tworzą
aplikację do badania
wzroku

Młodziutki Księżyc
spotka się z
najpiękniejszą z planet.
Warto spojrzeć dziś w
niebo

Indie uznały del�ny za
“osoby niebędące
ludźmi”

Zbiórka okularów
korekcyjnych dla
mieszkańca Papui
Nowej Gwinei

Zimne światło budzi
najlepiej

Lekarze przeprowadzili
niezwykły zabieg. 14-
latka była świadoma
podczas operacji

Substancja
odbudowująca szkliwo
wynaleziona przez
chińskich naukowców

Mężczyzna zbiera wodę
dla 10 tys. ludzi, z
objętych suszą
obszarów Indii

Daisy – labrador który
uratował 550 osób

Poruszający wiersz
Polki z Włoch, który
doda otuchy i zachęci
do re�eksji w tych
trudnych dniach…

Filmy 3D są lepsze niż
napój energetyczny i
chronią mózg przed
starzeniem

“Nie bądź kostką lodu”.
Znany terapeuta mówi,
żeby nie bać się zmiany

Bibliotekarka z
Ciechanowa znalazła w
książce 8 tys. zł –
pieniądze wróciły do
właścicielki

Wielka sztuka we wsi
Brzózki. Murale
inspirowane
twórczością Van Gogha

Nerw błędny ma
kluczowe znaczenie dla
dobrego
samopoczucia. Oto 9
sposobów, które
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Projekt powstał z inicjatywy �rmy Shamir – producenta soczewek w ramach programu Długie Oczy będącego
częścią misji społecznej odpowiedzialności biznesu �rmy. W jej ramach marka zamierza działać na rzecz
poprawy komfortu i jakości życia osób z chorobami wzroku.

Pomysł na Ogród Zmysłów zrodził się w Ośrodku Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, który
�rma Shamir wspiera m.in. podczas wolontariatów pracowniczych. W ośrodku uczy się i przygotowuje do
samodzielnego życia ponad 200 dzieci z całej Polski. „Rozmawialiśmy z podopiecznymi ośrodka i ich
opiekunami, starając się poznać ich potrzeby. Okazało się, że mimo wielu atrakcji, takich jak stadnina koni czy
pływalnia, dzieciom brakuje miejsca, w którym mogłyby bezpiecznie obcować z naturą i samodzielnie
poznawać ją dotykiem, węchem i smakiem. Wiedząc jak ważny jest rozwój pozostałych zmysłów dla osób
pozbawionych wzroku oraz mając wsparcie naszych Partnerów, postanowiliśmy działać i zorganizować zbiórkę
funduszy na budowę Ogrodu Zmysłów.” – mówi Aleksandra Kubańska, Marketing & Communications
Manager, Shamir Polska.

Ogród Zmysłów został zaprojektowany w taki sposób, aby osoby niewidome i słabowidzące mogły czuć się
w nim bezpiecznie i samodzielnie poznawać naturę – różne faktury, zapachy i smaki. Na powierzchni prawie
4000 m kw. znajdą się różne strefy, m.in. hortiterapii, orientacji przestrzennej, strefa edukacyjna czy degustacji
i odpoczynku. Wszystkie elementy – sady, krzewy owocowe, kwiaty, zioła, żywopłoty, zboża, murawa z wieloma
gatunkami traw, czy mapa dotykowa – znajdą się w ogrodzie po to, żeby dzieci mogły poczuć je dłońmi i
stopami, powąchać czy posmakować, rozwijając w ten sposób swoje zmysły.

O budowie ogrodu sensorycznego na terenie Ośrodka w Laskach rozmawialiśmy od wielu lat, ale projekt ten
przerastał nasze możliwości �nansowe. Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu �rmy Shamir, salonów optycznych i
indywidualnych darczyńców, wspólnymi siłami uda nam się zbudować Ogród Zmysłów”– mówi Elżbieta
Szczepkowska, Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w
Laskach. Kontakt z przyrodą, poznawanie zróżnicowanych kształtów i faktur uczy koncentracji, a także usprawnia
sensomotorykę i koordynację wzrokowo-słuchową. Ogród sprawi naszym podopiecznym ogromną radość i przyczyni
się do ich rozwoju na wielu płaszczyznach – dodaje.
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POLECANE dla Ciebie przez TaboolaLinki promowane

Expert Market

Polskie �rmy oszołomione
nowym urządzeniem, dzięki
któremu mogą śledzić…

Kochali się każdego dnia
przez rok. Oto co się
wydarzyło - Dobre
Wiadomości DateToday

Dowiedz się wię

KONSTANCIN-JEZIORNA -
Najlepsze portale randkowe
dla mężczyzn po 40

Zabawa psychologiczna -
wybierz drzewo aby poznać
dominującą cechę Twojej
osobowości - Dobre…
Wiadomości

Optegra

Sprawdź jak pozbyć się
okularów!

Do It Houses

Próbujemy nie śmiać się z
wakacyjnych zdjęć.

 Popularne

pomogą ci go zaktywizować

Przenocuj w szyszce
zawieszonej pośród
drzew

Co sprawia, że jesteśmy
szczęśliwi? Oto wynik
badania trwającego 75
lat

Pogodzony z losem
czekał na śmierć …
uratował go miłośnik
ptaków

Biznesmen z Podlasia
uznał, że nie kupi
maszyn, bo musiałby
zwolnić pracowników

W 5 dni zamienili starą
ruderę, w której
mieszkała samotna
staruszka w ciepły,
przytulny domek.

Od 17 lat wraca z Afryki
do swojej
niepełnosprawnej
ukochanej

Dziewięciolatka
sprzątając samochody
chciała zarobić na
deskorolkę, jeden z
klientów sprawił, że od

razu “zwinęła interes”

We wrocławskim
szpitalu wyleczyli raka
laserem. Jako pierwsi w
Polsce!

NASA wykonała zdjęcie
które udowadnia że
ludzki umysł nie jest w
stanie ogarnąć
rozmiarów

Wszechświata

W Polsce otwarto
pierwszą w Europie
wegańską kuchnię
społeczną

Burmistrz
Aleksandrowa zatrudnił
bezdomne psy

20 zasad Samuraja,
spisanych 400 lat temu,
które pozwolą ci
prowadzić szczęśliwe
życie

Przykazania 104-
letniego mędrca – jak
żyć w zdrowiu i radości

Elektromagnetyczna
rzeczywistość –
wprowadzenie

 Najnowsze  Komentarz
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