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Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt Kielce oraz Joanna Winiarska  

– Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce zapraszają do udziału w konferencji  

„ZAMKNIJ OCZY, ZOBACZ WIĘCEJ - ŚWIAT OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH” 

organizowanej w ramach projektu – „Wielkie spotkanie niewidomych, słabowidzących i wszystkich 

niepełnosprawnych REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2020”. 

Termin i miejsce konferencji: 26 października 2020 roku, Kieleckie Centrum Kultury, Plac 

Moniuszki 2B, 25-334 Kielce, Mała Sala 

Temat przewodni – Dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. 

Ramowy program wydarzenia:  

 11:00 – Rozpoczęcie konferencji (przywitanie zebranych; wprowadzenie w tematykę spotkania)  

 11:05 – 11:25 –Rozstrzygnięcie etapu regionalnego konkursu Idol Fundacji Szansa dla 

Niewidomych.   

 11:25 – 11:30 – Rola Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych w mieście 

Kielce – Jerzy Pióro (Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych w Kielcach) 

 11:30 – 11:45 – Fundacja Szansa dla Niewidomych i jej misja w budowaniu świata otwartego 

dla niewidomych – Marek Kalbarczyk  

 (Prezes Honorowy Fundacji Szansa dla Niewidomych).    

 11:45 – 12:00 – Niepełnosprawność w przepisach budowlanych, czyli rzecz o subtelnej 

różnicy między 'móc,' a 'musieć' i innych problemach językowych – Marcin Kamiński 

(Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP) 

 12:00 – 12:15 – Innowacyjne rozwiązania w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

i funkcjonowania osób niewidomych i niedowidzących w przestrzeni publicznej – Maciej 

Motyka (regionalny kierownik sprzedaży Altix Sp. z o. o.) 

 12:15 – 12:25 – Promocja czytelnictwa wśród osób z dysfunkcją wzroku na przykładzie 

rozwiązań dostępnych w filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach – Robert Ciułek 

(kierownik filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach) 

 12:25-12:35 – dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji 

 

Atrakcje towarzyszące: 

 Występy artystyczne, 
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 Wystawa nowoczesnych technologii dla niewidomych i niedowidzących oraz rozwiązań 

tyflograficznych, 

 Prezentacja bezwzrokowych dyscyplin sportowych: strzelectwo laserowe, gry planszowe 

(chińczyk, reversi, warcaby, szachy)  

 

Z uwagi na stan epidemiczny w kraju oraz fakt, że miasto Kielce i powiat kielecki znajdują się w strefie 

czerwonej organizatorzy dopuszczają możliwość organizacji konferencji w trybie zdalnym lub w innym 

terminie.  

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego, który znajduje się tutaj 

 

 

 

https://www.interankiety.pl/i/j4P3EQv7

