
Dodano: 20 lipca 2021

Ogród Zmysłów to projekt realizowany w ramach programu Długie Oczy. Celem przedsięwzięcia
jest zebranie środków na budowę ogrodu sensorycznego, który będzie wspierał rozwój
niewidomych i słabowidzących dzieci, podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w
Laskach.

 

Źródło: www.pap-mediaroom.pl 

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, by dzieci mogły poczuć je dłońmi i stopami, powąchać
czy posmakować, rozwijając w ten sposób swoje zmysły.

Do zbiórki funduszy na Ogród Zmysłów w Laskach można dołączyć, wpłacając pieniądze na
stronie www.dlugieoczy.pl.
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