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 ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

Niedziela, 31 października br., Komprachcice 

bezpośrednio po Mszach św. godz. 9.00 i 11.00 

występ dzieci i młodzieży z trisomią 21 (z Downa) 

z pieśniami Maryjnymi. 
 
TRISO  – Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21  - powstało w 1999r. z 
inicjatywy dr Joanny Łaby, która od początku istnienia stowarzyszenia pełni funkcję jego prezesa. 
Obecnie z pomocy stowarzyszenia korzysta ponad 150 rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi z 
z.Downa z całego województwa.  

 
To, co robimy w stowarzyszeniu ma przede wszystkim pomoc w osiągnięciu jak największej 

samodzielności dzieci, a potem dorosłych z trisomią 21. Chcemy przekonać wszystkich, że tak, jak 
głoszą słowa piosenki: „ Ludzie choć są inni - to razem być powinni” . A więc organizujemy różnego 
rodzaju zajęcia terapeutyczne dla dzieci, imprezy i zabawy integracyjne, spotkania dla rodziców, grupy 
wsparcia, turnusy, wyjazdy i obozy rehabilitacyjne. Dużym wyzwaniem dla Stowarzyszenia jest remont 
domu,  domu – który będzie tętnił życiem od rana do wieczora, od niemowlaka do późnej starości. Ale 
ten nasz dom wymaga kapitalnego remontu. Dzięki ofiarności darczyńców wymieniony już został dach 
z oknami dachowymi, budynek jest w stanie surowym otwartym. Dużo nam jeszcze brakuje. Dlatego 
niemal całą kwotę zebraną z wpłat 1 % podatku przeznaczamy na ten właśnie cel, i za każdy, 
najdrobniejszy dar jesteśmy bardzo wdzięczni.  
Jednym z rodzajów zajęć prowadzonych w stowarzyszeniu jest muzykoterapia z nauką gry na pianinie 
oraz zajęcia muzyczne z rytmiką i nauką śpiewu – prowadzone pod kierownictwem p. Anny Płaczek. 
Na tych zajęciach młodzież doskonali swoją mowę, barwę i wyrazistość głosu, ćwiczy i przygotowuje 
program na występy.    

 
Wielką radością dla naszej młodzieży jest możliwość wystąpienia przed publicznością. Jest to 

nie tylko czas, gdzie mogą zaprezentować swoje talenty, podzielić się zdobytymi umiejętnościami ale 
to przede wszystkim czas, w którym mogą być razem. Czas, w którym mogą pokazać zebranym, że 
uśmiech i radość życia  to coś, czym osoby z Trisomią 21 (z. Downa) żyją na co dzień. Zapewne 
gdyby im tylko na to pozwolono - swoją radością, szczerością i dobrocią zaraziłyby cały świat i 
wszystkich mieszkańców kuli ziemskiej. Chcemy poprzez te krótkie występy pokazać, że zespół 
Downa to nie koniec świata, że osoby z trisomią 21 są pogodne, radosne, że mogą się wiele nauczyć, 
że potrafią dzielić się z innymi swoją dobrocią, życzliwością, otwartością i szczerością.   

 
Mamy nadzieję, że sprostamy wyzwaniu i czas spędzony razem z nami będzie dla wszystkich 

czasem prawdziwego pokoju, radości, wspólnego śpiewu i zachwytu dla Bożej miłości i dobroci. 
 

 dr Joanna Łaba, Prezes Stowarzyszenia TRISO 
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