Nie przechodź obojętnie obok #17milionów
Takim hasłem Fundacja Pomocy Dzieciom “Kolorowy Świat” promuje
Ogólnopolską Kampanię Społeczną 17 milionów organizowaną już po raz
trzeci z okazji Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego.
17 milionów - tyle jest na świecie osób z MPD. 6 października 2017 obchodzą swoje święto. Fundacja
„Kolorowy Świat” pragnie uwrażliwić społeczeństwo na ich problemy dnia codziennego.
“Zrozumienie, serdeczność, a także wsparcie na drodze do samodzielności są tym, czego pragnie
każdy człowiek, osoby z MPD również tego potrzebują.” - mówi Magdalena Kornelska, Koordynator
Kampanii. Mózgowe porażenie dziecięce to zespół przewlekłych zaburzeń neurologicznych
wynikających z trwałego uszkodzenia mózgu. Najczęstsze problemy towarzyszące MPD to słaba
koordynacja ruchowa, sztywność mięśni, a także kłopoty z połykaniem i mówieniem. Znacząca część
osób cierpiących na MPD porusza się wyłącznie na wózkach.
Kampania #17milionów rozpocznie się 1 października i potrwa cały miesiąc. W ramach jej
obchodów na zielono zabłyśnie kilkadziesiąt budynków w całej Polsce i profile w mediach
społecznościowych. Kolor zielony jest bowiem symbolem nadziei i solidarności z osobami dotkniętymi
MPD. Jak co roku w kampanię włączy się wiele znanych osób. Ponadto 8 października odbędzie się
Koncert Charytatywny w Gmachu Filharmonii Łódzkiej. Organizatorzy planują także wystawę
fotograficzną dedykowaną Bohaterom Kampanii.
Wśród osób, które wsparły poprzednie edycje #17milionów znalazło się całe mnóstwo znakomitych
gwiazd w tym Adam Małysz, Anita Sokołowska, Agata Kulesza, Maria Niklińska, Agnieszka
Więdłocha i Cezary Pazura, a na znak solidarności z osobami dotkniętymi MPD prawie 30 budynków
w 17 miastach w Polsce zostało podświetlonych na zielono (m.in. Zamek Królewski w Warszawie,
Inea Stadion w Poznaniu, Sky Tower we Wrocławiu, Katowicki Spodek oraz wiele, wiele innych).
#17milionów było obecne w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Szczecinie,
Bydgoszczy, Katowicach, Białymstoku, Gdyni, Radomiu, Toruniu, Kielcach, Gliwicach, Chęcinach, Łodzi
i Rzeszowie. Specjalnie dla osób z MPD podczas Light Move Festival oświetlona została jedna
z kamienic przy ulicy Piotrkowskiej.
Więcej informacji o Kampanii: www.17milionow.pl , www.facebook.com/17milionow
Więcej informacji o Organizatorze: www.kolorowyswiat.org,
www.facebook.com/fundacjakolorowyswiat
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