
 
REHA FOR THE BLIND IN POLAND 

 
Światowe Spotkanie Niewidomych, 

Słabowidzących i Ich Bliskich 
 

Świat dotyku, dźwięku i magnigrafiki 

 
XX edycja Konferencji 

pod hasłem 

Świat otwarty dla niewidomych – 
autentyczne niwelowanie skutków 
niepełnosprawności w dążeniu do 
wyrównywania życiowych szans  

 
15-18.09.2022 r. 

Centrum Nauki Kopernik 
(Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie) 

Pałac Kultury i Nauki (Plac Defilad 1 w Warszawie) 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 
 

 
 
 
Współorganizatorzy 
 

• Samorząd Województwa Mazowieckiego 
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy 
• The Center for the Blind in Israel 

 
We współpracy z: 
 

• World Blind Union 
• International Mobility Conference 
• Sekcja Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz 

Zespół Pedagogiki Specjalnej Wspierający Działania Sekcji Pedagogiki Specjalnej Komitetu 
Nauk Pedagogicznych PAN 

• European Blind Union 
 

 



PROGRAM KONFERENCJI 
 
 
 
Dzień 1 – czwartek 15.09.2022r. (Centrum Nauki Kopernik) 
 
10:00-14:00  Konferencja – „Dostępność na serio” 
              

Panele:  
- Dostępność architektoniczna – prowadzący dr inż. arch. Maciej Kłopotowski   
- Dostępność do informacji – prowadzący Janusz Mirowski 
 

15:00  Otwarcie Konferencji  
 

• Marek Kalbarczyk – Przewodniczący Rady Fundatorów 
 

• Malwina Wysocka – Dziuba – Prezes Zarządu Fundacji 
 

-  Wystąpienia gości specjalnych  
-  Świat otwarty dla niewidomych  
- Ogłoszenie wyników konkursu Idola Światowego i wręczenie tytułu „Idola  30-lecia”  
Fundacji Szansa dla Niewidomych   

 
17:00-20:00  „Jesteśmy razem” – Gala Trzydziestolecia Fundacji Szansa dla Niewidomych, 

Ogłoszenie wyników w Krajowym i Międzynarodowym Konkursie IDOL Niewidomych 
 

17:00 Muzyka z duszą – koncert klasyczny  
18:00 Jazz muzyką poważną XXI wieku 
19:00 Rock na serio  
 

• Wydarzenia towarzyszące: 
- Imprezy plenerowe, zawody sportowe   
 

 
13:00-18:00 Wystawa „Świat Dotyku i Dźwięku”  
 
 
 
Dzień 2 – piątek 16.09.2022 r. (Centrum Nauki Kopernik) 
 
10:00-15:00  Bloki panelowe, wykłady, warsztaty i prezentacje rozwiązań niwelujących skutki 
niepełnosprawności wzroku. 
  
Tematy wiodące:  

1. Świat otwarty dla niewidomych 
2. Wydarzenia i usługi publiczne dostępne dla niewidomych 
3. Technologia niwelująca skutki niepełnosprawności wzroku  
4. Kultura dla wszystkich 
5. Jesteśmy razem w domu, w szkole, w pracy  
6. Zdrowie sport turystyka 

 
11:00-18:30 Wystawy towarzyszące Konferencji  



 
a. Wystawa „Świat Dotyku i Dźwięku”  
b. Wystawa technologiczna  
c. Prezentacja działalności instytucji i organizacji OPP  

 
19:00 Uroczysta kolacja „30 lat Fundacji Szansa dla Niewidomych” (dla beneficjentów projektu  
REHA FOR THE BLIND® IN POLAND 2022 i gości specjalnych) – Pałac Kultury i Nauki 
 
 
 
Dzień 3 - sobota 17.09.2022 r. 
 
 
9:00 Msza Święta w intencji niewidomych, słabowidzących i ich bliskich  
 
10:00 Coroczna manifestacja środowiska pt.: „My widzimy Was, a wy – czy widzicie nas?” 
 
11:00-18:00 Wystawy towarzyszące Konferencji  
 

a. Wystawa „Świat Dotyku i Dźwięku”  
b. Wystawa technologiczna  

 
 

•  Rajd rowerowy im. Matki Elżbiety Róży Czackiej  
 

•  Turniej Szachowy dla Mistrzów „Szansa Chess Open Warsaw 2022” 
 

•  Turniej układania kostek Rubika  „Szansa Cubing Open Warsaw 2022” 
 
 

 
Dzień 4 – Niedziela 18.09.2022 r. 
 
 
Obiekty użyteczności publicznej (dworce, lotniska, centra handlowe, uczelnie, muzea, zoo, urzędy, 
obiekty sportowe, domy kultury, place zabaw, hotele, restauracje) 
 

• Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej na przyjęcie osób  
z niepełnosprawnościami 

• Zajęcia rehabilitacyjne: orientacja w przestrzeni, samodzielne poruszanie się  
z zastosowaniem najnowszej technologii nawigacyjnej (wewnątrz obiektu oraz w jego 
otoczeniu) 

 

 

 

 

 



Ważne! 

a. Fundacja dopuszcza trzy formy uczestnictwa  
w Spotkaniu: 

• w charakterze grup beneficjentów projektu „Wielkie Spotkanie Niewidomych, 
Słabowidzących i Ich Bliskich - REHA FOR THE BLIND® IN POLAND 2022” (czterodniowy 
pobyt w Warszawie z noclegami w mazowieckich hotelach z pełnym pakietem 
żywieniowym – zapisy w wojewódzkich biurach), 

• w charakterze uczestników zgłoszonych indywidualnie za pośrednictwem formularza 
internetowego, 

b. za pośrednictwem Internetu (online). REHA ma charakter międzynarodowy. Wezmą ̨ 
w niej udział z wykorzystaniem Internetu niewidomi, słabowidzący i ich bliscy z całego 
świata. Zapraszamy na transmisję internetową  

c. Wymienione formy uczestnictwa dotyczą ̨gości Konferencji, prelegentów, przedstawicieli 
instytucji i firm (wystawców). Prelegenci i prezenterzy mogą ̨być́ obecni na salach CNK  
i PKiN, połączyć́ się̨ z nami on-line lub nadesłać́ nagrania swoich wystąpień w celu ich 
odtworzenia. 

d. Referaty, prezentacje i panele dyskusyjne będą ̨tłumaczone na siedem języków: angielski, 
arabski, hebrajski, gruziński, rosyjski, hiszpański, rumuński.  

e. Osoby zainteresowane wystawą „Świat Dotyku i Dźwięku” niebędące członkami grup 
beneficjentów zapraszamy w dniach czwartek – sobota.   

f. Spotkanie REHA jest realizowane zgodnie z zarządzeniami władz, w szczególności 
dotyczącymi zabezpieczeń epidemicznych Covid-19. Przedstawiony program może być 
zmodyfikowany pod wpływem wiadomości dotyczących tej kwestii. 

g. W razie chęci zgłoszenia uwag dotyczących Konferencji należy skontaktować się  
z Komitetem Organizacyjnym REHA. 

Zapraszamy: reha_in_poland@szansadlaniewidomych.org 

 

Projekt „Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Wszystkich Niepełnosprawnych – 
REHA FOR THE BLIND® IN POLAND 2022” jest współfinansowany ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Fundacja Szansa dla Niewidomych finansuje Konferencję również ze środków własnych. 

mailto:reha_in_poland@szansadlaniewidomych.org

