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Charitativní projekt Prostě krásná! plní sny handicapovaným ženám.
Podpořte jej na Katalyzátoru!
Projít zkrášlovací proměnou pod rukama zkušené kadeřnice a vizážistky, stát se
alespoň na jeden den modelkou, zažít profesionální focení po boku atraktivního
mladíka … Některé touhy a přání sdílejí všechny ženy, jen cesta k jejich naplnění
může být pro některé snadná, pro jiné takřka nereálná. Díky projektu Prostě
krásná! se tenhle sen splnil 32 mentálně a zdravotně postiženým ženám z
Domova Pramen v Mnichově u Mariánských Lázní. Proměny, radost a nadšení v
jejich očích zachytily fotografie, které budou součástí knihy, spolu s příběhy i
zážitky těchto dívek a žen. V plánu je také putování výstavy fotografií
osobitých modelek po republice a vznik krátkého filmového dokumentu,
mapujícího průběh projektu. Pomozte splnit i tyto sny! Výtěžek ze všech aktivit
je určen na podporu činnosti klientů Domova Pramen. Přispějte na projekt
Prostě krásná! prostřednictvím české platformy pro crowdfunding Katalyzátor
(www.katalyzator.cz). Najdete jej v charitativní sekci Katalyzátor pomáhá.
„V červnu 2014 vešel do mého kadeřnictví Jaroslav Dušek. Chvíli na to, při
stříhání jeho bujných kadeří, procitl a na podnět vyprávění o mých proměnách mi
navrhl, jestli bych nechtěla udělat proměny pro zdravotně postižené ženy – ty
vždycky někdo jen tak ostříhá, protože na jejich vzhledu přeci nezáleží… A tak se
stalo, že propojil dva rozdílné světy a projekt PROSTĚ KRÁSNÁ byl na
světě,“ vzpomíná autorka projektu Radka Werner, liberecká kadeřnice a
stylistka. Spolu s Radkou Werner a Jaroslavem Duškem za projektem stojí
také ředitelka Domova Pramen Monika Šumová, herec Ladislav Hampl, jako
patron modelek a jejich společník na fotografiích, sponzoři a další příznivci,
s jejichž přispěním se 32 handicapovaných žen ve věku 23–67 let dočkalo
celoživotního, nezapomenutelného zážitku. Profesionálně učesané, nalíčené,
obléknuté absolvovaly focení a módní přehlídku. Výstava 18 velkoformátových
fotografií "proměněných" žen a dívek a také jejich módní přehlídka ozdobily
program 15. ročníku Festivalu porozumění v Mariánských Lázních. Třináct
fotografií se stalo součástí kalendáře pro rok 2016.
„Nyní jsme v polovině cesty, šťastní z nadšení a radosti, kterou jsme darovali.
Staňte se i vy součástí druhé poloviny! Podpořte nás a pomozte nám dosáhnout
dalších cílů. Putovních výstav fotoobrazů i možností vydat knihu proměn všech
32 krásek. Jejich příběhy, historii jejich domova i samotného projektu v krátkém
filmovém dokumentu,“ vyzývá Radka Werner. Všechny zaslané finance, bez
ohledu na dosažení cílové částky, jsou určeny na podporu projektu Prostě
krásná! Dárci navíc získají některou z lákavých odměn. Například poděkování na
stránkách Domova Pramen a drobné dárky od klientek, luxusní kalendář proměn
na rok 2016 s podpisem Ládi Hampla, uvedení jména na čestném místě
dokumentární knihy nebo poukaz na proměnu a její fotodokumentaci.
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