ASOCIAȚIA LANGDON OLTENIA CENTRUL EDUCAȚIONAL TEODORA și UNIVERSITATEA DIN
CRAIOVA au organizat evenimentul „LEAVE NO ONE BEHIND/NU LĂSA PE NIMENI ÎN URMĂ!” dedicat Zilei
Mondiale Sindrom Down, sub deviza „CETĂȚEAN CA TINE!”. 21 martie este o zi de conștientizare globală,
care a fost observată oficial de către Organizația Națiunilor Unite începând cu anul 2012.
Evenimentul s-a desfășurat pe esplanada Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova, joi, 21 martie
2019, între orele 13.30-16.30. Puteți vizualiza albumul cu fotografii aici:
https://www.facebook.com/484484254925396/photos/a.2762663723774093/2762664830440649/?type=3
&theater
250 de participanți au adus în atenția comunității din Craiova, abilitățile adulților cu sindrom Down și
au clarificat că se poate să nu lași pe nimeni în urmă. Aceștia au făcut lumea să vorbească despre bucurie,
zâmbet, determinare, responsabilitate civică, implicare și incluziune socială. Trecătorii s-au oprit, au dansat,
au privit, s-au mirat, au întrebat, au interacționat, iar cei care au vrut să pară nepăsători s-au inhibat.
Evenimentul stradal a fost organizat în trei secțiuni principale:
1. CETĂȚEAN CA TINE - FlashMob prezentat de 150 de persoane, pe care îl puteți vizualiza FlashMob-ul aici:
https://www.facebook.com/484484254925396/videos/1291992107621730/
2. NU LĂSA PE NIMENI ÎN URMĂ
a. O lecție deschisă de tango, la care au participat 200 de persoane, pe care o puteți vizualiza aici:
https://www.facebook.com/484484254925396/videos/396715447787324/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/all.alle93/videos/2109749062465711/UzpfSTEwMDAwMTc0ODk5MD
MwODoyMTQ3NTgzNDg1MzA5OTMw/
b. Jocuri sportive incluzive la care au participat 58 de persoane cu sindrom Down. Puteți vizualiza aici:
https://www.facebook.com/liana.vislan/videos/2146677275400551/
c. Festivitatea de premiere a participanților cu sindrom Down.
3. IMPLICĂ-TE! Cetățenii au contribuit la susținerea activităților organizate de ALDO-CET în beneficiul
persoanelor cu sindrom Down cu suma de 2163 lei. Ne-am propus să organizăm o tabără pentru 12
adulți cu sindrom Down. Pentru a acoperi aceste costuri poți contribui și tu!
Evenimentul a făcut parte din campania mondială ”LEAVE NO ONE BEHIND”, inițiată de Down
Syndrome Internațional. Mai multe informații: https://www.worlddownsyndromeday2.org/about-wdsd
Flash-mobul ”CETĂȚEAN CA TINE” s-a organizat în diverse state europene, după un scenariu propus
de European Down Syndrome Association. Mai multe informații puteți afla accesând:
http://www.edsa.eu/wdsd-2019-leave-no-one-behind-romania/
Mulțumim tuturor participanților, colaboratorilor și sponsorilor pentru emoțiile și bucuria acestei zile!

