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CZĘŚĆ I – Otwarcie konferencji i jej część oficjalna (Sala Starzyńskiego, piętro 4)
11:00 Otwarcie Konferencji
11:05 Idole 2017 – przedstawienie wyników tegorocznego konkursu; statuetki będą rozdane dzień
wcześniej, podczas uroczystej gali JESTEŚMY RAZEM w ramach tegorocznej edycji konferencji
REHA FOR THE BLIND IN POLAND
11:20 Wystąpienia gości specjalnych
11:50 25 lecie Fundacji Szansa dla Niewidomych - Marek Kalbarczyk, Prezes Fundacji
12:00-14:00 Sesja merytoryczna
12:00 Referat przewodni – „Polski model usprawniania i usamodzielniania ludzi
z niepełnosprawnością wzroku oraz wyrównywanie ich życiowych szans” - prof. dr hab.
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Jacek Kwapisz
12:20 25 lat pracy dla polskich niewidomych – wystąpienie przedstawiciela Fundacji Szansa dla
Niewidomych – Dyrektor merytoryczny Fundacji Szansa dla Niewidomych, Elena Świątkowska
12:40 Ze stuletnią tradycją w pracy z osobami niewidomymi w XXI wiek – Barbara Hadamik
13:00 Starania stolicy o niewidomych i słabowidzących – Projekt Wirtualna Warszawa –
przedstawiciel miasta
13:20 Prezentacje nowoczesnej technologii niwelującej skutki inwalidztwa wzroku, sprzętu
rehabilitacyjnego oraz działalności organizacji OPP i instytucji działających dla niewidomych
i słabowidzących

CZĘŚĆ II – Panele dyskusyjne i spotkania (Sala Rudniewa, piętro 4)
14:00-18:30 Cykl paneli z udziałem uczestników konferencji oraz gości specjalnych
14:00 Spotkanie z Michałem Olszańskim – dziennikarzem, pedagogiem, prowadzących program
w TVP2 Pytanie na śniadanie
Inne tematy:
- Działania Rządu skierowana do osób niepełnosprawnych wzrokowo – historia i zamierzenia na
przyszłość, pomoc PFRON w tej dziedzinie
- 25 lat Fundacji Szansa dla Niewidomych – ocena jej działalności
- Otoczenie dostępne dla niewidomych
- Co nowego na świecie

CZĘŚĆ III – Warsztaty i szkolenia (Sala Warszawska, piętro 4 )
15:00-18:30 Cykl warsztatów i szkoleń prowadzonych przez wybitnych specjalistów z Polski i z
zagranicy z udziałem uczestników konferencji
15:00 – 16:30 JAWS kontra NVDA – w dążeniu do profesjonalnego dostępu do informacji
17:00 – 18:30 Pomiary z wykorzystaniem komputera – poprowadzi Pan Jan Gawlik

CZĘŚĆ IV – Wydarzenia towarzyszące konferencji (Sale Ratuszowa i Trojki, piętro 2)
15:00-19:00 Międzynarodowa wystawa tyflorehabilitacyjna – prezentacja rozwiązań przeznaczonych
dla osób niepełnosprawnych wzroku oraz działalności instytucji i organizacji
społecznych działających na rzecz tej społeczności
15:00-18:30 Gabinet Dotyku i Dźwięku
15:00-18:30 Świat dotyku i dźwięku – pokaz tyflografiki i udźwiękowienia w praktyce
15:00-18:30 Ping-pong dla niewidomych
15:00-18:30 Strzelanie z broni laserowej
15:00-18:30 Bezwzrokowe układanie kostki Rubika - pokazy i turnieje
15:00-18:30 Uczymy się pisma braille'a – Smart Brailler
13:00-17:00 Kącik kulinarno - barmański

CZĘŚĆ V – Wydarzenia towarzyszące konferencji (Sala Starzyńskiego, piętro 4)
15:00-17:00 Spotkania z delegacjami niewidomych spoza kraju
15:00-18:30 Jak wyglądać pięknie - wizaż
15:00-18:30 Audiodeskrypcja wzbogacająca wszelkie obrazy - warsztaty praktyczne
15:00-18:30 Kącik gier planszowych - pokazy i turnieje
17:00-18:30 Catering

Część VI – Wydarzenia towarzyszące konferencji (Sala Starzyńskiego oraz Sala
Rudniewa, piętro 4)
19:00 – 22:00 Nocy Festiwal Audiofilmów:
19:00 „Miasto 44” - Sala Starzyńskiego
19:00 „Generał Nil” - Sala Rudniewa

DZIEŃ DRUGI (18 października 2017 r.)
09:30 – 10:15 Uroczysta Msza Święta w intencji niewidomych, słabowidzących i ich bliskich pod
przewodnictwem Kardynała Kazimierza Nycza – Bazylika Archikatedralna p.w.
Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8

CZĘŚĆ VII – Otwarcie 2 dnia konferencji (Sala Starzyńskiego, piętro 4)
11:00 Sytuacja społeczności niewidomych w Polsce i na świecie – otwarta dyskusja
11:30 Występy artystyczne laureatów konkursu „Kuźnia talentów”

CZĘŚĆ VIII – Panele dyskusyjne i spotkania (Sala Rudniewa, piętro 4)
11:00 – 16:00 Kontynuacja cyklu paneli i spotkań z dnia poprzedniego.
11:00 – 12:00 Spotkanie z Piotrem Wittem - autorem książki „Przedpiekle Sławy – rzecz o Chopinie”
12:00 – 13:00 Spotkanie z artystą filmowym w ramach Nocnego Festiwalu Audiofilmów
13:00 – 14:00 Aktywność seniorów z dysfunkcją wzroku „Klub Seniora - Piękna Jesień” – poprowadzi
Pani Krystyna Konieczna
14:00 – 15:00 „Każdy ma swoje Rio” – spotkanie z Wojtkiem Makowskim – medalistą Igrzysk
Paraolimpijskich
Uwaga! Fundacja czeka na propozycje tematów wartych poruszenia na Wielkim Spotkaniu.
Każdy może zgłosić temat, o którym chciałby dowiedzieć się więcej oraz podyskutować ze
specjalistami w tej dziedzinie oraz innymi uczestnikami konferencji.
Propozycje należy zgłaszać mailowo na adres:
reha_in_poland@szansadlaniewidomych.org

CZĘŚĆ IX – Warsztaty i szkolenia (Sala Warszawska, piętro 4 )
11:00 – 16:00 Kontynuacja cyklu z dnia poprzedniego
11:00 – 12:00 Powiększanie obrazu: lupy optyczne i elektroniczne - użyteczne innowacje kontra tanie
namiastki rehabilitacji wzroku (na przykład z Chin)
12:15 – 13:15 Virtualna Warszawa - ćwiczenia praktyczne z projektowanymi na to spotkanie
aplikacjami
13:30 – 14:30 Pozytywne i negatywne praktyki udostępniania otoczenia – Tyflografika,
udźwiękowienie i magnigrafika
14:45 – 15:45 Brajl – system przeszłości, czy szansa na przyszłe sukcesy

CZĘŚĆ X – Wydarzenia towarzyszące konferencji (Sale Ratuszowa i Trojki, piętro 2)
11:00-17:00 Kontynuacja wystawy tyflorehabilitacyjnej– prezentacja rozwiązań przeznaczonych dla
osób niepełnosprawnych wzroku oraz działalności instytucji i organizacji społecznych
działających na rzecz tej społeczności
11:00-17:00 Gabinet Dotyku i Dźwięku
11:00-17:00 Świat dotyku i dźwięku – pokaz tyflografiki i udźwiękowienia w praktyce
11:00-17:00 Ping-pong dla niewidomych
11:00-17:00 Strzelanie z broni laserowej
11:00-17:00 Uczymy się pisma braille'a – Smart Brailler
13:00-17:00 Kącik kulinarno - barmański

CZĘŚĆ XI – Wydarzenia towarzyszące konferencji (Sala Starzyńskiego, piętro 4)
11:00-17:00 Jak wyglądać pięknie – wizaż
11:00-17:00 Stoisko gier planszowych - pokazy i turnieje
15:00-17:00 Catering

