
Stopimo skupaj, DownUP 

Stopimo skupaj za vključevanje oseb z Downovim sindromom v družbo 

 
21. marca, na svetovni dan Downovega sindroma, ob 20. uri v dvorani Arene Bonifika v 
Kopru in v neposrednem prenosu TVSLO 1, Radio Slovenija, Radio Koper - Capodistria. 
Downov sindrom ali trisomija 21 je kromosomska napaka, ki povzroča zamude v gibalnem, 
govornem in kognitivnem razvoju. Otroci s tem sindromom potrebujejo dobro razvojno 
podporo in kasneje pravilne didaktične pristope, da lahko razvijejo svoje potenciale. Sicer pa 
so nam ljudje s tem sindromom popolnoma enaki, imajo enake želje in prav tako jim je 
pomembno, da ustvarij svoj jaz in svojo samopodobo in da se v družbi uveljavijo in 
sodelujejo. 

V naši državi, še ne razumemo, da se mora družba odpreti tudi šibkejšim in manj uspešnim 
osebam s posebnimi potrebami, ki potrebujejo več podpore, pa ne socialne, ampak takšne v 
podobi v dobrih mentorjev, pedagogov in učiteljev, ki znajo videti njihove potenciale in jih 
potegniti na dan. 

Trenutno v Centru za Downov sindrom Planet 47 izvajamo kar nekaj delavnic iz razvojnega 
programa Leonardo da Vinci Special, ki je že pokazal odlične rezultate v dveh smereh: pri 
splošnem razvoju in boljši socializaciji otroka ter pri razvoju umetniške zvrsti, v kateri se 
lahko udeleženec bolje izraža. Rezultati so se pokazali že po devetih mesecih dela, tiste 
najlažje vidne bomo prikazali z našo največjo produkcijo doslej, s prireditvijo Stopimo skupaj, 
DownUP. Že dolg naslov "Stopimo skupaj za vključevanje oseb z Downovim sindromom v 
ružbo" pove, da je to posebna prireditev. Na njen, namreč sodeluje prek trideset oseb s tem 
sindromom. 

S Perpetuum Jazzile bodo zapeli mladinci, ki so več kot pol leta intenzivno vadili zborovsko 
petje pod mentorstvom Sergeje Grogel, mlajši otroci pa bodo s pevskim zborom OŠ Šmarje 
peli spremljavo prenovljene verzije Kekca, ki ga bo zapela Aleksandra Vovk. 
Gledališka sekcija bo izvedla originalne prizore iz filma Kekec (trije kratki filmčki), ki so jih 
vadili devet mesecev pod mentorstvom igralke Violete Tomič in defektologinje Dolores 
Turičnik (CUDV Draga). Kekčeve 
videe je producirala Regionalna 
televizija Koper – Capodistria, 
njihova avtorja pa sta Vesna 
Potočar Godnič in Goran 
Stoisavljevič, ki bo tudi režiral 
prireditev. 

Par voditeljice in povezovalke 
Violete Tomič bo Andreja Lazar, 
dekle z Downovim sindromom, ki 
lahko naredi takšno kariero, 
kakor jo je Pablo Pineda v 
Španiji. Andeja bo tudi zaplesala 
na novo verzijo Mojčine pesmi, ki 
jo bo za ta dogodek čudovito 
interpretirala Alenka Gotar.  

Kar dvakrat pa bo zaplesala izjemna slovenska plesalka umetniškega plesa in dobrodelka 
Eva Pirnat, ki nas in sebe vedno popelje onkraj sindroma v čudovit občutek prisotnosti. 
Plesala bo ob Kekčevi pesmi in ob Afriki v izvedbi Perpetuum Jazzila. 

Otroci, ki so ustvarjali na plesnih delavnicah pod vodstvom koreografinje in plesne 
pedagoginje Rymme Ruminske bodo nastopili s prvo točko Mavrico – kot vilinci bodo odprli 
koncert ob pesmi Mavrični ljudje Matjaža Jelena. 



Redno izvajamo likovno, športno-gibalno, pevsko, plesno in gledališko delavnico, in sicer z 
vrhunskimi mentorji in ob podpori specialnih pedagogov. Letos bi radi začeli še s fotografijo, 
videom in ekološkim terapevtskim kmetijstvom. A ker našega programa Leonardo Da Vinci 
Special nihče finančno ne podpira, češ da je nepotreben, ga financiramo le z donacijami.  

V tem času smo lahko ugotovili, da je umetnost izjemno učinkovita splošna razvojna metoda, 
ki ima terapevtsko vrednost in močno podpira socializacijo. V umetnosti smo namreč vsi 
enaki in enakovredni, razlike med nami pa so kvečjemu presežek. Še naprej bomo financirali 
programe iz donacij in s predstavami na prireditvi Stopimo skupaj – DownUP bomo pokazali, 
da to znamo.  

Iz likovnih delavnic se je kot spremljevalni dogodek 
petkove prireditve v Bonifiki razvil dogodek 
ArtDownUp, vikend ustvarjalnica v Mestni galeriji 
Piran pod nepozabnim mentorstvom Ganija 
Llalloshi. Slike bodo še en mesec razstavljene v 
preddverju Gledališča Koper, nato se selijo v 
Opčine. Pri projektu so sodelovali Mestne galerije 
Piran, Pomorski muzej, Sklad Mitja Čuka, CUDV 
Draga, Plenet47 ter organizator CKSG Portorož. 

Odločili smo se tudi za zelo nenavaden korak – 
vstopnice za koncert v Areni Bonifika so namreč 

brezplačne! To pa zato, ker želimo opozoriti na pomen inkluzivne družbe in hočemo 
omogočiti obisk koncerta tudi tistim, ki si tega ne bi mogli privoščiti, če bi karta stala 25 
evrov. Tako pa, ker gre za humanitarni koncert, bomo pred vhodom zbirali prostovoljne 
prispevke in vsakdo bo lahko po svojih močeh podprl naš trud in osebam z Downovim 
sindromom omogočil, da bodo še naprej lahko obiskovale programe Leonardo da Vinci 
Special, Samostojen sem I. in II. Verjamemo, da bomo s temi prispevki in sponzorstvi pokrili 
stroške dogodka. 

Kdo vse bo nastopil, lahko vidite na plakatu, čaka pa vas tudi posebno presenečenje, svoj 
prihod je napovedala zelo posebna gostja, ki bo zapela čudovito pesem, a kdo je to, naj do 
prireditve ostane skrivnost.  

 

Alan Asta 

 

 


