T I S K O V Á Z P R Á V A - Občanské sdružení „Máš čas?“ bude pořádat
představení bezdomoveckého divadla DivaDno!!
První adventní neděli, tedy 2. prosince 2012 se bude v Katolickém domě v Kopřivnici konat
představení bezdomoveckého divadla DivaDno. Herci se představí s hrou nazvanou „Renata
in memoriam“. Po divadle bude následovat beseda o bezdomovectví. Čas začátku 18:00.
Je to jediné představení tohoto divadla v letošním roce na Moravě. Herci do Kopřivnice
přijedou z 6. Medzinárodného festivalu bezdomoveckých divadiel konaného v Bratislavě.
DivaDno je občanské sdružení, jehož hlavní činností je tvorba a hraní divadla nazkoušeného
herci – lidmi bez přístřeší. Sdružení spolupracuje zejména s osobami, které se na změně své
negativní situace chtějí podílet. Často stačí jen správný impuls, a tím se může stát divadlo,
které pomáhá získat sebevědomí a pravidelné zkoušky dávají pocit jistoty a řádu.

„DivaDno svými aktivitami zasahuje sociálně vyloučené na okraji české společnosti.
Nabízí jim pozornost, čas, prostor a společenskou resocializaci. Cílem je jejich propojení
s majoritní společností pomocí volnočasových aktivit.“
Herci – lidé bez domova, divákům předávají svou prožitou zkušenost „z ulice“ a právě tento
fakt činí z divadelního představení hraného lidmi bez domova nezapomenutelnou událostí.
Přijďte se podívat!!
Divadelní představení pořádá občanské sdružení „Máš čas?“. Je to organizace, která již 3
roky provozuje sociální službu pro osoby bez přístřeší v Kopřivnici. Lidé bez domova se zde
mohou ohřát, osprchovat se, vyprat si, odebrat oděvy ze sociálního šatníku, uvařit si jídlo a
v neposlední řadě také poradit se se sociálními pracovníky, jak zlepšit svou tíživou životní
situaci. Na provoz tohoto centra přispívá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Město
Kopřivnice, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Nadace OKD a RWE Gas Storage.
Přispět však může každý. Blíží se zima a s ní také zvýšená potřeba teplých oděvů.
Vyzýváme proto veřejnost, aby přinášela nepotřebné oblečení přímo na adresu zařízení:
NDC Racek, Husova 340, Kopřivnice (budova bývalé školy Náměstí) a to v pracovní dny
mezi 8:30 a 14:00 hodin, nebo po domluvě na tel: 790 232 244. Potřebné jsou teplé pánské
kalhoty, trika, bundy, ponožky, spodní prádlo, rukavice, čepice, šály a boty. Děkujeme všem
za podporu.
Ilustrační foto lze stáhnout zde: http://ndcracek.koprivnice.org/fotoalb/divadlo/index.html (Autorem
fotografií je Karel Fiala)
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http://ndcracek.koprivnice.org/aktuality.htm

Více o DivaDnu zde: http://www.divadno.cz/

Kontakty: NDC Racek
Tel. 790 232 244, 245
http://ndcracek.koprivnice.org/ , http://mascas.koprivnice.org/

Děkujeme za uveřejnění.
S pozdravem Michal Raška, předseda sdružení „Máš čas?“

zde

(rolujte

dolů):

