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Jest tyle różnych fundacji w naszym kraju. Setki, jeśli nie tysiące. Dużo ich działa, z mniejszym
lub większym skutkiem. A my? Jesteśmy młodą, zaledwie dwuletnią fundacją, której jednak
udało się już coś wspólnym nakładem wysiłków osiągnąć, zorganizować, zdziałać. Działania
nasze zostają zauważone, docenione, o czym niejednokrotnie już mogliśmy się przekonać.
Dziś, z radością, możemy ogłosić wspaniałą nowinę!

Otóż, jak już ogólnie wiadomo, sobota, 8 grudnia, upłynęła nam na spotkaniu i rozmowie w
Warszawie, gdzie pojawiliśmy się na zaproszenie Anny Dymnej, znanej aktorki i zarazem
prezes Fundacji Mimo Wszystko! Pani Ania skontaktowała się bezpośrednio z Kasią
Łukasiewicz, ustalając szczegóły i umawiając na sobotnie spotkanie. Trwało ono cztery godziny
i było pełne intensywnych rozmów i burzy mózgów. 

Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko co roku organizuje koncert na Rynku w Krakowie, przy
wielkim udziale mediów i tłumnej publiczności, w obecności wielu gwiazd, pokazując, że osoby
niepełnosprawne mimo wszystko dają sobie radę w życiu, mają niesamowite talenty i potrafią
pozytywnie zaskakiwać. Festiwal im. Marka Grechuty, w dniach 8-9 czerwca 2013r., będzie
odbywał się już po raz dziewiąty. I właśnie do udziału w tym koncercie zostaliśmy zaproszeni
jako jedna z sześciu organizacji, którą Ania Dymna będzie prezentować!

W zestawieniu z organizacjami, które działają już przez wiele lat, dla nas, młodej przecież
fundacji, to niesamowite wyróżnienie i zaszczyt. To dowód na to, że nasze działania, będące
sumą wysiłków wszystkich osób skupionych wokół Fundacji, ich talentów, czasu, pracy ? są
zauważane i doceniane. Gdyby Fundacja nie stworzyła portalu, nie byłoby ludzi i autorów
piszących teksty, gdyby nie było autorów, nie powstałaby książka z bajkami ?Tuż pod moim
nosem?, gdyby nie było tej publikacji, nie trafiłaby ona do rąk Ani Dymnej, a ona nie
zainteresowałaby się naszą działalnością na tyle, by zaprosić nas do udziału w koncercie.
Wszystko to jest powiązane i tak naprawdę łączy się z tym, że mamy wokół siebie skupione
wspaniałe osoby, które wiele serca włożyły w to, by w tak krótkim czasie Fundacja osiągnęła tak
wiele. Dostrzegła to również pani Ania, którą bardzo wzruszył i zainteresował fakt, że - w
przeciwieństwie do wielu innych fundacji ? nie skupiamy się tylko na udzieleniu pomocy
podopiecznym, ale robimy też wszystko by zainspirować, pomóc wydobyć potencjał, zachęcić
do działania, pokazać, że mogą i wesprzeć w każdym aspekcie rodziny i opiekunów, którzy
często zostają pozostawiani samym sobie.
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To naprawdę powód do dumy ? być dostrzeżonym pomimo tego, że nie jesteśmy Fundacją
prowadzoną przez osobę o znanym, rozpoznawanym nazwisku i nie mamy za sobą
komercyjnego medium. To dowód na to, że jeśli tylko coś jest prawdziwe, wkłada się w to pasję,
serce, swoje życie ? wówczas można osiągnąć wszystko. I dziękujemy Ani Dymnej, że tę pasję,
serce i życie w nas dojrzała. Dziękujemy również za to, że w myśl nazwy koncertu ?Razem
Mimo Wszystko? Ania Dymna ? w przeciwieństwie do wielu skomercjalizowanych fundacji - nie
zamyka się w hermetycznym pojemniku własnej organizacji, a otwiera na współpracę i
promocję innych, które warte są zainteresowania, a czasem po prostu nie mają odpowiedniej
siły przebicia do świadomości społeczeństwa. To piękna i warta uznania postawa! Cieszymy
się, że zostaliśmy zaproszeni do udziału w niesamowitym wydarzeniu, jakim jest ten koncert i
że w przyszłości będzie to owocować dalszą ścisłą współpracą pomiędzy Fundacjami.

Ruszyły zatem przygotowania do czerwcowego koncertu! Zrobimy wszystko, by wypaść jak
najlepiej. Będziemy nad tym usilnie pracować mając nadzieję, że będziecie nas przez te pół
roku przygotowań wspierać z całych sił. Liczymy na Was! I wiemy, że Damy-Radę! 

Redakcja
P.S. Zapraszamy też do obejrzenia i wysłuchania nagrania, w którym Anna Dymna zwraca się
bezpośrednio do wszystkich osób związanych z naszą Fundacją. Znajdziecie je pod TYM
LINKIEM
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http://www.youtube.com/watch?v=pHupeTcBJPk&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=pHupeTcBJPk&feature=plcp

