Fundacja Sztuki Szpitalnej
Jako międzynarodowa organizacja charytatywna mamy
nadzieję, że informacja w języku polskim będzie dla
Pani/Pana pomocna. Posiadamy wolontariuszy
mówiących po polsku, którzy odpowiedzą na wszystkie
Pani/Pana pytania.
Nasza misja - Poprzez sztukę obdarzać nadzieją i poprawiać warunki leczenia pacjentów w obiektach służby
zdrowia na całym świecie.
Nasza wizja - Wspólnie z pacjentami i wolontariuszami tworzyć sztukę, która upiększy obiekty służby
zdrowia i uczyni je wyjątkowymi miejscami do leczenia.
Nasz cel - Podarować chociaż jeden obraz dla każdego szpitala na kuli ziemskiej.
Podczas imprez “Malarskiego Święta” (PaintFest®) wspólne malowanie kolorowych obrazów rodzi poczucie
wspólnoty, pomaga budować zespoły ludzkie i staje się ważnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności
Nasze obrazy są zaprojektowane w formie gotowych, czarno-białych szkiców składających się z sześciu
części, które po wypełnieniu kolorami i powieszeniu na ścianie tworzą całościową kompozycję. Szkice mają
kolorowe oznaczenia, dlatego też ich malowanie nie wymaga szczególnych zdolności plastycznych. Każdy –
niezależnie od wieku – może malować. Po pomalowaniu obrazy stanowią pogodne kompozycje w kolorach
podnoszących na duchu. Wszystkie obrazy są przekazywane w formie darów, aby przynosić ulgę osobom
przebywającym w obiektach służby zdrowia i domach opieki społecznej na całym świecie.
Zastanów się dzisiaj jak zorganizować “Święto malarskie” dla szpitala, schroniska, kliniki, domu pomocy
społecznej lub szkoły w swoim mieście.
Zamów zestaw malarski dla małej grupy lub zaplanuj duże “Święto malarskie” jako imprezę służącą
budowaniu zespołu. Pojedynczy zestaw zawiera sześć podobrazi, farby i pędzle – wszystko w jednej paczce
(wymiary 46 x 61 x 13 cm, waga 4 kg). Wszystkie elementy wykonane są z materiałów nie toksycznych.
Oczekujemy, że z Twoją pomocą dotrzemy do kolejnych szpitali!
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Skontaktuj się z nami na stronie internetowej:

Wspólnie możemy tworzyć piękne rzeczy!
Aby uzyskać więcej informacji o “Fundacji Sztuki Szpitalnej” (Foundation
for Hospital Art) proszę wypełnić poniższą ankietę, albo skonaktować
się z nami telefonicznie lub przez pocztę internetową
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Miejscowość:
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Kod pocztowy:
Kraj:
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