
POMYSŁ 1
Eksplikacja: idea odnosi się do nowoczesnego przekazu związanego ze świadomym 
życiem opartym na zasadach zrównoważonego rozwoju. Dbałość, troska o społeczność, 
godność. Projektując świat i warunki dla pracy – myślimy o ludziach jako o części eko-
systemu, w którym współpraca i wspólnotowe relacje pozwalają na lepsze i świadome 
życie. Pomysł opiera się na skojarzeniach obrazów i emocjach. 
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POMYSŁ 1
POCZĄTEK
Szybki montaż.
Ujęcie: kapiąca woda ze źle dokręconego kranu.
Ujęcie: wyschnięta gleba z wysuszonymi roślinami.
Ujęcie: zmęczony mężczyzna w garniturze próbujący przejść przejściem 
 dla pieszych przez zakorkowaną ulicę (chaos ruchu drogowego w mieście).

OPIS / LEKTOR: Każdego dnia marnotrawimy nasz potencjał.

ROZWINIĘCIE
Ujęcie: osoba na wózku inwalidzkim sama w pokoju. 
 Spogląda przez okno na zakorkowaną ulicę. 
Ujęcie: miga czerwone światło sygnalizatora drogowego, słychać klaksony.
Ujęcie: osoba niewidoma w sklepie próbuje wybrać produkt z półki. 
 Mija ją zniecierpliwiony klient, któremu niewidomy 
 (w jego mniemaniu) blokuje dostęp do produktów. 
Ujęcie: osoba głucha stojąc w drzwiach próbuje „dogadać się” 
 z kurierem, który doręcza jej przesyłkę. Kurier rozkłada ręce 

- nie rozumie, czego ten człowiek od niego chce.

OPIS / LEKTOR: Każdego dnia tkwimy w blokadzie.

Ujęcie: zbliżenie na czerwone światło sygnalizatora drogowego.

OPIS / LEKTOR: Wystarczy tylko…

Szybki montaż.
Ujęcie: czerwone światło sygnalizatora drogowego miga i zmienia się na zielone.
Ujęcie: woda przestaje kapać z odkręconego kranu.
Ujęcie: roślina 

OPIS / LEKTOR: Zmienić perspektywę.

ZAKOŃCZENIE
Ujęcie: ulica, ruch drogowy płynny. Piesi przechodzą przez ulicę. 
 Wśród pieszych osoba na wózku.
Ujęcie: osoba niewidoma w biurowej kuchni sprawdzając przyklejony napis 

wykonany alfabetem braille’a sprawnie wyciąga kubek, a kolega z 
pracy podaje jej pudełko z kawą mówiąc – „twoja kawa”.

Ujęcie: osoba niesłysząca miga do kolegi, z którym dyskutuje przy tablicy 
 z rzutnikiem, na której widać prezentację. Są w pracy. 
 Kolega uśmiecha się, odpowiada „dziękuję” i miga słowo dziękuje. 
Ujęcie: osoba na wózku jest w pracy - klient podchodzi do lady. 
 Osoba na wózku zbliża się do klienta podając mu zamówiony produkt. 

LEKTOR: Odblokuj potencjał - aktywni niepełnosprawni – w życiu i w pracy.


