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Misja oraz założenia działalności Fundacji Talentu Malucha od samego początku 
powstawały ze szczególną troską o dobro i rozwój dzieci. Nauka gry na instrumencie 
oraz aktywne słuchanie muzyki m.in. na zajęciach muzyczno-ruchowych wpływają 
bezpośrednio na rozwój umiejętności psychofizycznych dziecka oraz jego sfery 
intelektualnej.  Fundacja pokazuje dzieciom i rodzicom, że gra na instrumencie to 
wspaniała przygoda, której celem jest nie tylko nabycie umiejętności wykonawczych, 
ale przede wszystkim rozwój osobisty. Wspólne uczestnictwo w kulturze jest dla dzieci 
i ich rodziców ogromną stymulacją aby rozwijać się, zacieśniać więzy rodzinne oraz 
realizować pasje i marzenia. 

Fundacja prowadzi naukę gry na skrzypcach, wiolonczeli, fortepianie, flecie oraz trąbce. 
Dzieci uczęszczają również na zajęcia umuzykalniające, lekcje grupowe w grze na 
instrumencie, biorą udział w koncertach i warsztatach edukacyjnych organizowanych 
przez Fundację. Nasi najmłodsi uczniowie mają zaledwie 2 lata, górna granica wieku 
– nie istnieje.
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„Galaktyka Talentów” to projekt stworzony z myślą o naszych najmłodszych 
pokoleniach. Będzie to wyśpiewana historia  o pasjach i zainteresowaniach dzieci oraz 
o ich wielkich marzeniach o przyszłości. 

Każdy z nas w dzieciństwie miał pewien pomysł na siebie. Marzyliśmy o tym,  
że zostaniemy lekarzami, kierowcami, aktorami, pilotami. Niektórym marzenia  
się spełniły. Niektórzy musieli niestety z nich zrezygnować  i to z bardzo różnych 
przyczyn. Wśród nich są m.in.: brak środków finansowych,  brak wsparcia i motywacji 
ze strony najbliższego otoczenia,  brak odpowiednich wzorców i autorytetów, czyli  
ludzi za których śladem warto podążać. 
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Projekt „Galaktyka talentów”  jest trójwymiarowy:

1.      Wymiar artystyczny – ponieważ zakłada wydanie płyty muzycznej z piosenkami, 
których tematyka związana jest z różnymi zawodami. W nagraniach piosenek będą 
brały  udział dzieci (uczniowie Akademii Suzi) oraz  profesjonalni muzycy. Do udziału  
w projekcie i wspólnego muzykowania zapraszamy również wybitne Osobowości, 
które zawodowo są związane z tymi właśnie dyscyplinami.

2. Wymiar edukacyjny – ponieważ zakłada przeprowadzenie przez dzieci „mini-
wywiadów” z Ambasadorami płyty. Głównym przesłaniem tych rozmów  będzie 
głęboka refleksja, że warto marzyć, rozwijać swoje pasje i nie rezygnować z nich mimo 
przeszkód, które napotykamy. Chcemy również w ten sposób powiedzieć wszystkim 
Rodzicom - że warto pozytywnie motywować i wzmacniać każde dziecko, bo to 
przynosi cudowne rezultaty w każdej sferze jego życia. 

W programie projektu znajdą się również koncerty i warsztaty edukacyjne  nawiązujące 
do tematyki płyty,  które zorganizuje Fundacja Talentu Malucha.

3. Wymiar społeczno-charytatywny, ponieważ wpływy ze sprzedaży płyty  
zostaną przekazane na działalność statutową Fundacji Talentu Malucha, która 
wesprze finansowo edukację artystyczną dzieci z biednych lub wielodzietnych rodzin 
oraz dzieci z domów dziecka, zorganizuje również koncerty i warsztaty edukacyjne.  
Należy również podkreślić  fakt, że wiele osób które włącza się w projekt, czyni  to na 
zasadzie wolontariatu.

Nagrania realizowane będą w czerwcu 2016 roku . 

Realizację projektu pod względem dystrybucji płyty oraz reklamy planujemy na okres 
jesieni  i zimy 2016 roku.
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