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Socks off, seks on! -
współpraca marki KABAK z
Fundacją Avalon
Projekt Sekson prowadzony przez Fundację Avalon rozpoczał
współpracę z firmą KABAK. SOCKS OFF, SEKS ON to nazwa
wyjątkowych skarpetek powstałych w wyniku wspólnego
działania.

Noś i edukuj!

Kolorowe skarpetki, bezpośrednie wsparcie Projektu Sekson, edukowanie w
zakresie seksualności osób z niepełnosprawnościami. Te wszystkie elementy
zawiera w sobie współpraca Projektu Sekson z firmą KABAK.

Od października w sklepie internetowym i w sklepach stacjonarnych KABAK
można nabyć specjalnie zaprojektowane skarpetki. Pięćdziesiąt procent kwoty
ze sprzedaży każdej pary wesprze działania Projektu Sekson Fundacji Avalon.

“Skarpetki KABAK x SEKSON przywracają głos

http://biuroprasowe.fundacjaavalon.pl
https://kabak.com.pl/skarpetki-socks-off-seks-on?fbclid=IwAR1e3x2C2s-wq4S7gInlidX7fTZnLR5sFmuaD_qMKqItc4HpwtDDnNX2W4M


“Skarpetki KABAK x SEKSON przywracają głos
osobom z niepełnosprawnościami, których
cielesność i seksualność są społecznie
wykluczane. Ciała inne, niepełnosprawne,
niemieszczące się w kanonie pozostają dla
większości niewidoczne. Wierząc, że każdy ma
prawo do swojej seksualności, do równego
traktowania i bycia widocznym Projekt Sekson
wraz z KABAKiem odkrywają to, co dotychczas
pozostawało zakryte. Kupując i nosząc je, działasz
na rzecz szerzenia wiedzy o seksualności i
rodzicielstwie osób z niepełnosprawnością
ruchową i wspierasz Projekt Sekson Fundacji
Avalon.” 
Żaneta Krysiak, kierowniczka Projektu Sekson. 

Skarpetki zaprojektowała Julia Zakrocka – graficzka z niepełnosprawnością,
członkini Zespołu Eksperckiego Projektu Sekson, która rysuje i maluje ustami.

Charytatywny zakup

Kupując skarpetki KABAK x SEKSON, realnie wspierasz działania Projektu
Sekson, który od ponad 4 lat edukuje w zakresie seksualności i rodzicielstwa
osób z niepełnosprawnością ruchową.

“Dlaczego to takie ważne? Bo ciała niemieszczące
się w kanonie, chore, niepełnosprawne niemal nie
istnieją w społecznej świadomości oraz kulturze
masowej. Osoby z niepełnosprawnościami często
nie są postrzegane jako osoby seksualne, które
mogą wchodzić w związki i zakładać rodziny. Tę
stygmatyzację niepełnosprawności chcieliśmy
symbolicznie przedstawić na naszych skarpetkach
poprzez zakrycie fragmentów linii ciał widocznych
na projekcie.”
czytamy na blogu marki Kabak. 



W ramach Projektu powstała platforma edukacyjna www.sekson.pl, Mapa
Dostępności – wyszukiwarka dostosowanych gabinetów i specjalistów z
doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, prowadzone są
także spotkania live oraz cykl wywiadów #wyłączamytabu #włączamywiedzę ze
specjalistami i osobami z niepełnosprawnościami. Co roku organizowana jest
Konferencja Sekson poświęcona seksualności i rodzicielstwu osób z
niepełnosprawnością ruchową. Jest to największe w Polsce wydarzenie w tym
zakresie, skupiające OzN oraz specjalistów i ekspertów.

KABAK to polska marka kolorowych skarpetek i akcesoriów. W swojej ofercie mają wszystko, by ubrać
się od stóp do głów – kolorowe i klasyczne skarpetki, bawełniane czapki oraz szaliki, damską i męską
bieliznę, plecione paski, a także ozdobne, ręcznie malowane piny. Do tego jest także cała gama
dodatków do domu, a w niej bawełniane koce w rozmiarze XXL, pod którymi zmieści się cała rodzina,
naturalne sojowe świece zapachowe, wzorzyste ręczniki oraz autorskie plakaty i grafiki.

Wszystkie KABAKowe produkty powstają w całości w Polsce. Są także wolne od wszelkiego rodzaju
materiałów pochodzenia odzwierzęcego, co czyni KABAK marką w 100% wegańską.

Projekt Sekson powstał w 2019 roku, ma na celu rzetelne edukowanie w obszarze seksualności i
rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością ruchową. W ramach projektu powstała platforma
edukacyjna www.sekson.pl, Mapa Dostępności – wyszukiwarka dostosowanych gabinetów i
/specjalistów z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, prowadzone są także
spotkania live oraz cykl wywiadów #wyłączamytabu #włączamywiedzę ze specjalistami i osobami z
niepełnosprawnościami. Co roku organizowana jest konferencja Sekson poświęcona seksualności i
rodzicielstwu osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Fundacja Avalon to jedna z największych organizacji pozarządowych w Polsce wspierających osoby z
niepełnosprawnościami i przewlekle chore, powstała w 2006 roku, a od roku 2009 posiada status
organizacji pożytku publicznego. Ma siedzibę w Warszawie, jednak swoim wsparciem obejmuje osoby
potrzebujące z całej Polski. Fundacja oferuje pomoc potrzebującym w obszarze finansowym, a także
prowadzi szereg programów społecznych i edukacyjnych, mających na celu aktywizację OzN a także
zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnościami w polskim społeczeństwie. 

Fundacja Avalon aktualnie wspiera blisko 13 000 osób z całej Polski. Łączna wartość pomocy
udzielonej dotychczas przez Fundację swoim podopiecznym wynosi ponad 285 mln złotych. 
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