
 
 
 
 
 
 
 
 
18 listopada 2017 roku odbędzie się III Bal Charytatywny Fundacji Dom Rodzinnej 
Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Dom dla serc”. Partnerami Balu są  domEXPO 
oraz zespół muzyczny VOLARE. Współorganizatorem jest TVP 3 Opole. 
 

Tym razem  Bal odbędzie się w nowoczesnych wnętrzach sali eventowej domEXPO przy 
ulicy Kępskiej w Opolu. Oprawę muzyczną zapewni zespół Volare - półfinalista konkursu Mam 
Talent. Podczas Balu odbędzie się gala wręczenia nagród dla  największych dobroczyńców 
Fundacji w roku 2016.  Zostaną oni uhonorowani nagrodą „Dom dla Serc” w pięciu 
kategoriach: indywidualny darczyńca, darczyńca instytucjonalny, przyjazny urzędnik, 
wolontariusz  roku, partner wspierający. W ten sposób Fundacja pragnie okazać wdzięczność 
wszystkim darczyńcom, którzy wspierają ideę pomocy osobom niepełnosprawnym.  

Bal odbędzie się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Opola i Marszałka 
Województwa Opolskiego. 
Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: TVP 3 Opole, Radio Opole, Radio Doxa, Giełda 
eventów oraz NTO. 

Dochód z Balu zasili konto kampanii Radości Małe i Duże. Kampania ma na celu 
zapewnienie ciągłej i kompleksowej rehabilitacji dzieciom (małym) i dorosłym  (dużym) 
niepełnosprawnym, aby mogli czerpać z życia radość, jak każdy z nas. (Więcej informacji o 
kampanii na https://www.facebook.com/Fundacja-Dom-Rado%C5%9Bci-ma%C5%82e-i-
Du%C5%BCe-112197629401848/)  
 
W programie Balu : 
• Gala wręczenia nagród „Dom dla serc” – III edycja 
• Koncert instrumentalny Musica Vena 
• Pokaz w wykonaniu Opolskiej Szkoły Tańca Novomex 
• Aukcja charytatywna 
• Loteria fantowa 
 
Sala eventowa domEXPO może przyjąć 600 gości. Mamy takie marzenie, żeby była pełna! 
Dobrze się bawiąc można jednocześnie pomóc. To dzięki ludziom dobrej woli Fundacja może 
funkcjonować i jeszcze lepiej wspierać niepełnosprawnych w ich dążeniu do zdrowia i 
samodzielności. Bal będzie pierwszą imprezą kampanii Radości Małe i Duże, która do tej pory 
prowadzona będzie wyłącznie w Internecie. Dochód z Balu zasili konto kampanii, co pozwoli 
nam zapewnić ciągłość rehabilitacji podopiecznym Fundacji, aby strach o przyszłość nie musiał 
być ich i naszą codziennością. 
 
 
 
 



Kilka szczegółów….  

O oprawę kulinarną zadba szef kuchni restauracji Inspiracje mieszczącej się w 
odrestaurowanym, ponad stuletnim budynku cementowni Silesia gdzie obecnie funkcjonuje 
Centrum Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz domEXPO. Jest  to charakterystyczny punkt 
przemysłowej dzielnicy Opola – Zakrzów.  

                                                  
 
Oprawę  muzyczną zapewni zespół muzyczny Volare. Skład to pięciu doświadczonych 

muzyków, w tym wokalistka : Agnieszka Dublańska, Łukasz Rosiński , Damian Wojda, Stefan 
Żeton, Radek Pilarz.  
Niezależnie gdzie grają, robią wspaniałe show! 
 

 
 

Gala wręczenia nagród Dom dla Serc. Nagroda została ustanowiona i po raz pierwszy 
wręczona w 2014 . „Dom dla Serc” to statuetka zaprojektowana przez Jakuba Sadanowicza, 
na podstawie grafiki Anny Rezik. Od początku do końca wykonana w pracowni ceramicznej 
Zakładu Aktywności Zawodowej. Pierwsze nagrody otrzymały  osoby, które w szczególny 
sposób przyczyniły się  do powstania, rozwoju i funkcjonowania Fundacji. Obecnie nagroda 
wręczana jest osobom i instytucjom, które wspierają Fundację w realizacji misji pomocy 
osobom z niepełnosprawnościami.  Bezpośrednio przed wręczeniem nagród coś dla duszy! 
Koncert instrumentalny w wykonaniu Musica Vena  - zespołu, który tworzą ludzie z pasją, 
wytrawni artyści i profesjonalni muzycy. 

 

                                                       
 
Uatrakcyjnieniem Balu, a jednocześnie okazją do wsparcia działań Fundacji na rzecz 

osób niepełnosprawnych, będzie loteria i aukcja prac wykonanych przez podopiecznych 
Fundacji pod kierownictwem terapeutów i instruktorów zawodu z WTZ, ŚDS i ZAZ. Prace 
wystawione na aukcję charakteryzują się niepowtarzalną formą i w pełni oddają talent ioraz 
zaangażowanie swoich twórców. Są jedyne w swoim rodzaju, zawierają mnóstwo uczuć, 
radości i trosk naszych niepełnosprawnych podopiecznych. Każda z nich ma własną historię i 
niesie ze sobą przesłanie. Są nie tylko oryginalnymi dziełami, ale również cząstką duszy 
każdego z twórców.  Poza dziełami  niepełnosprawnych artystów, na aukcji pojawią się 
również przedmioty przekazane przez darczyńców. Już w październiku na stronie Fundacji oraz 
na facebookowym profilu pojawi się katalog prac, który będzie na bieżąco uzupełniany o 
przekazywane przedmioty. Aukcję poprowadzi niezastąpiony Mirosław Snigórski.  

 Niewątpliwą atrakcją będzie również loteria, w której fanty będą stanowić 
niespodziankę dla gości. 

 



Bal rozpocznie się pokazem tańca w wykonaniu par jednej z najlepszych szkół na 
Opolszczyźnie - Szkoły Tańca Towarzyskiego NOVOMEX pod kierownictwem Pana Krzysztofa 
Michno. Pokaz tańca w wykonaniu młodzieżowych par sportowych wprowadzi gości w nastrój 
lekkości i zabawy. 

 
 

Konferansjerzy to zespół złożony z przedstawicieli TVP 3 Opole i przedstawiciela 
Fundacji. Będą to  Anna Święcicka i Mariusz Sudzienny  z  O!polskie o poranku oraz znany z 
festynów Fundacji  Łukasz Waleczko. Goście poprzedniego Balu znają go również z lekkiej i 
dowcipnej konferansjerki na II Balu Charytatywnym  w Mosznej. 
 
 
Do współpracy w organizacji i promocji Balu przyłączyła się również Izba Gospodarcza „Śląsk” 
 

 
 
 
Patronaty honorowe 

Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski 

 
Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła 

 
 
 
 
 
 
Patronaty medialne 
 

                                                
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Fundacja działa nieprzerwanie od 1991 roku. Obecnie ma pod opieką 1070 rodzin, w których 
funkcjonuje jedna lub więcej osób niepełnosprawnych. Codziennie zajmuje się szeroko 
rozumianą rehabilitacją dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.  
 
Staramy się, aby każda niepełnosprawna osoba, która trafia do nas została objęta opieką we 
wszystkich sferach życia. Prowadzimy rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową. Działamy 
w dwóch budynkach. Pierwszy to Ośrodek Wczesnej Interwencji, gdzie rehabilitowane są 
dzieci od pierwszych dni życia. Zapewniamy opiekę lekarzy rehabilitacji, neurologa, 
psychiatrów, stomatologów, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, pedagoga i 
terapeutów SI, ale również pracownika socjalnego i prawnika. W ośrodku rehabilitowanych 
jest  ok 115 dzieci dziennie.  Drugi budynek – to Ośrodek Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej 
dla dorosłych osób niepełnosprawnych, gdzie prowadzony jest Warsztat Terapii Zajęciowej dla 
30 osób, Środowiskowy Dom Samopomocy dla 40 osób, Zakład Aktywności Zawodowej, gdzie 
zatrudnionych jest 60 osób niepełnosprawnych oraz Świetlica Terapeutyczna dla 20 osób. W 
ramach ZAZ prowadzona jest również Galeria Twórczości Osób Niepełnosprawnych ”Biały 
Kruk” – gdzie można podziwiać i kupować prace podopiecznych Fundacji. 
Fundacja zapewnia rehabilitację ok. 260 osobom dziennie, ale każda z nich traktowana jest 
indywidualnie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Dołączyli do nas… 

 
Współorganizator Balu:  

                               TVP3 OPOLE                                                                          
 
Partnerzy Balu:  

                               domEXPO                                                                             

                           Zespół muzyczny Volare                                                          
 
 
Patronaty honorowe: 

                          Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski                   

                          Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła             
 
Patronaty medialne: 
 

                                                                        
 
 
Sponsorzy Balu: 
 

                                                       

                              Szkoła tańca                                                  

                               Ragtime Technika Estradowa                       
 
 
 
 

Współpraca:                                             



 
 

 
 

 

 

 


