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Posnania zaświeci się na niebiesko z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
Niebieska Posnania? Nie bez powodu! 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu. Na znak solidarności z ludźmi dotkniętymi tym schorzeniem
wiele budynków na całym świecie rozświetli się na niebiesko. Tego dnia Posnania
również przyłączy się do globalnej akcji „Zaświeć się na niebiesko”. Od 2 kwietnia
klienci Posnanii będą również mogli skorzystać z Pokoju Wyciszenia – przestrzeni
przygotowanej specjalnie dla osób ze spektrum autyzmu.
Solidarnie z osobami dotkniętymi autyzmem
Spektrum autyzm jest zaburzeniem o charakterze neurologicznym. Osoby nim dotknięte
mają indywidualnie mniej lub bardziej nasilone problemy z odbiorem bodźców zmysłowych
(wzrokowych, słuchowych, czuciowych itd.), co może wpływać znacząco na ich rozwój,
zachowanie lub rozpraszać ich uwagę. W przypadku nasilonych problemów z
nadwrażliwością lub zbyt małą wrażliwością, może im to sprawiać duży dyskomfort lub ból
i cierpienie.
Symboliczne rozświetlenie na niebiesko obiektów na całym świecie to sposób na zwrócenie
uwagi na codzienne wyzwania, z którymi borykają się osoby ze spektrum autyzmu. Posnania
2 kwietnia również dołączy do akcji. Na niebiesko będą podświetlone zewnętrzne logotypy,
wjazdy na parkingi, kryształowy żyrandol w Forum, a także sufit w Atrium.

Pokój Wyciszenia dla odwiedzających
Pokój Wyciszenia to przestrzeń przygotowana dla osób z obniżoną sprawnością
funkcjonowania społecznego, wynikającą ze spektrum autyzmu. Z pokoju będą mogli
skorzystać zarówno dorośli jak i dzieci, którzy podczas wizyty w centrum potrzebują
odreagować napięcie, wyciszyć się oraz odizolować od różnych zewnętrznych bodźców. –
Wiemy, że wizyta w przestrzeni, jaką jest centrum handlowe, może dla odwiedzających ze
spektrum autyzmu wiązać się ze zwiększoną wrażliwością na bodźce i dyskomfortem.
Wychodząc naprzeciw ich potrzebom udostępniamy miejsce, w którym można w spokoju
spędzić czas i zadbać o swoje samopoczucie. Dokładamy wszelkich starań, aby Posnania
była miejscem przyjaznym dla wszystkich, gdzie każdy może czuć się swobodnie – mówi
Marek Ćwiek, dyrektor Posnanii.

Miejsce zostało zaaranżowane tak, aby zapewnić korzystającym z niego jak największy
komfort. Z Pokoju Wyciszenia będzie można skorzystać po wcześniejszym zgłoszeniu w
Punkcie Info lub u pracownika ochrony, od poniedziałku do soboty oraz w niedziele
handlowe (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych) w godzinach otwarcia centrum dla
klientów. Pokój zlokalizowany jest na poziomie -1 za szatnią.
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