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SHAMIR Polska i Partnerzy budują Ogród Zmysłów dla dzieci
z Ośrodka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
Akcja specjalna Długie Oczy 16 lipca 2021, 0:01

Ogród Zmysłów to pierwszy projekt w ramach programu Długie Oczy – inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu
firmy SHAMIR. Producent soczewek wraz z Partnerami – salonami optycznymi z całej Polski – zachęca do wpłacania środków
na budowę ogrodu sensorycznego, który będzie wspierał rozwój niewidomych i słabowidzących dzieci. Oficjalnym
organizatorem zbiórki funduszy na Ogród Zmysłów jest Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach.

W maju 2021 roku firma SHAMIR, wiodący producent najwyższej klasy progresywnych i jednoogniskowych
soczewek optycznych, ogłosiła oficjalny start programu , będący częścią misji społecznej
odpowiedzialności biznesu firmy. W ramach programu SHAMIR będzie realizować projekty na rzecz poprawy
komfortu i jakości życia osób z chorobami wzroku.

Pomysł na pierwszy projekt w ramach Długich Oczu zrodził się w Ośrodku Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi w Laskach, który firma 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, Marke�ng &
Communica�ons Manager, SHAMIR Polska.
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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. hor�terapii, 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.

„O budowie ogrodu sensorycznego na terenie Ośrodka w Laskach rozmawialiśmy od wielu lat, ale projekt ten
przerastał nasze możliwości finansowe. Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu firmy 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.

Do zbiórki funduszy na Ogród Zmysłów w Laskach można dołączyć, wpłacając pieniądze na stronie
 lub stacjonarnie w wybranych salonach optycznych w całej Polsce.

Salony optyczne zainteresowane wzięciem udziału w akcji prosimy o kontakt pod nr tel. 519 898 511 lub
drogą mailową: dlugieoczy@shamir.pl.

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego akcji Ogród Zmysłów:

***

O SHAMIR  

Shamir Op�cal Industry Ltd. jest wiodącym producentem najwyższej klasy progresywnych i jednoogniskowych
soczewek. W ciągu prawie pięciu dekad istnienia, Shamir ugruntował swoją pozycję na rynku globalnym jako
firma znana ze swojej innowacyjności, najnowocześniejszych technologii oraz surowej kontroli jakości
produktów. W Polsce firma jest obecna od ponad 10 lat i dostarcza swoje produkty do blisko 1000 salonów
optycznych w całym kraju. Swoją strategię buduje na podstawie wnikliwej analizy trudności, z którymi mierzą
się osoby posiadające różne wady wzroku i projektowaniu rozwiązań dopasowanych do ich indywidualnych
potrzeb. Więcej informacji o firmie można przeczytać na .

REKLAMA

www.dlugieoczy.pl

www.shamir.pl

Sztafeta Fundacji
Rak'n'Roll dotarła na
Zwrotnik Raka!
[zdjęcia]

Wernisaż Fundacji
Herosi. Zdjęcia z
charytatywnego
kalendarza 2020 w
wielkim formacie

Pomóż dzieciom z
domów dziecka. Trwa
zbiórka na dojazd
dzieciaków do
Warszawy na finał
pięknej akcji

Aukcje dla WOŚP
2020. Wylicytuj
przejazd podczas Rajdu
Barbórka 2019

 Zagrajmy w
kolory! Ile z nich
rozpoznasz?

Sprawdź się!

QUIZ

Lokalne oferty

https://www.dlugieoczy.pl/
https://www.shamir.pl/
https://warszawa.naszemiasto.pl/sztafeta-fundacji-raknroll-dotarla-na-zwrotnik-raka-zdjecia/ar/c15-7476985
https://warszawa.naszemiasto.pl/wernisaz-fundacji-herosi-zdjecia-z-charytatywnego/ar/c1-7464543
https://warszawa.naszemiasto.pl/pomoz-dzieciom-z-domow-dziecka-trwa-zbiorka-na-dojazd/ar/c15-7457529
https://warszawa.naszemiasto.pl/aukcje-dla-wosp-2020-wylicytuj-przejazd-z-kajetanem/ar/c1-7453805
https://warszawa.naszemiasto.pl/quiz/7881,zagrajmy_w_kolory_ile_z_nich_rozpoznasz_quiz,q,t.html
https://warszawa.naszemiasto.pl/quiz/7881,zagrajmy_w_kolory_ile_z_nich_rozpoznasz_quiz,q,t.html
https://warszawa.naszemiasto.pl/quiz/7881,zagrajmy_w_kolory_ile_z_nich_rozpoznasz_quiz,q,t.html
https://warszawa.naszemiasto.pl/sztafeta-fundacji-raknroll-dotarla-na-zwrotnik-raka-zdjecia/ar/c15-7476985
https://warszawa.naszemiasto.pl/wernisaz-fundacji-herosi-zdjecia-z-charytatywnego/ar/c1-7464543
https://warszawa.naszemiasto.pl/pomoz-dzieciom-z-domow-dziecka-trwa-zbiorka-na-dojazd/ar/c15-7457529
https://warszawa.naszemiasto.pl/aukcje-dla-wosp-2020-wylicytuj-przejazd-z-kajetanem/ar/c1-7453805


Materiał oryginalny: SHAMIR Polska i Partnerzy budują Ogród Zmysłów dla dzieci z Ośrodka
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach - Nasze Miasto

firma SHAMIR długie oczy Ogród Zmysłów
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Jak wygląda życie w obozie uchodźców w Iraku i
Syrii? "Pani zrobiła sklepik dla kobiet". Zobacz
zdjęcia i nagrania
20 czerwca to Światowy Dzień Uchodźcy. Z tej okazji udało nam się zajrzeć
do tymczasowych domów osób, które żyją na co dzień w obozach w Iraku i
Syrii. Pomocą uchodźcom poszkodowanym przez światowe konflikty
zajmuje się Polska Misja Medyczna, która dostarczyła nam fotografie i
nagrania z codziennego życia w obozie uchodźców.
17 czerwca 2021, 15:49

polska misja medyczna obozy uchodźców irak obóz uchodźców

misja irak misja syria jak zostać wolontariuszem za granicą

obozy dla uchodźców

Biegi Warszawa 2021. W sobotę odbędzie się 4.
edycja charytatywnego biegu Krwiobieg
W najbliższą sobotę 19 czerwca w stolicy odbędzie się 4. edycja
charytatywnego biegu "Krwiobieg Warszawa". W wydarzeniu mogą wziąć
udział zarówno dorośli, jak i dzieci. Organizatorami przedsięwzięcia są
Polski Czerwony Krzyż oraz agencja Adliner Marke�ng & Events.
15 czerwca 2021, 10:11
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