
 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt Kielce oraz v-ce Przewodnicząca Rady Miasta 

Kielce Pani Joanna Winiarska pragną serdecznie zaprosić na konferencję oraz  wydarzenie 

integracyjne Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich - REHA FOR THE 

BLIND IN POLAND 2022 , które zostało objęte honorowym Patronatem Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego oraz Prezydenta Miasta Kielce Bogdana Wenty. 

Ambasadorem wydarzenia jest Pani Renata Janik v-ce Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.  

Hasłem przewodnim wydarzenia jest: „Kultura bez granic”.  

 Konferencja oraz wydarzenie integracyjne odbędzie się  25.05.2022  w Domu Środowisk 

Twórczych w Pałacu  Tomasza Zielińskiego w Kielcach, ul. Zamkowa 5, 25-009 Kielce. 

• 11:00 – 11:30 – Konferencja prasowa  

• 11:30 – Rozpoczęcie Konferencji, przywitanie gości 

• 11:40 – 12:00  –Kultura bez granic – Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla 

Niewidomych – Marek Kalbarczyk 

• 12:00 – 12:20  - Możliwości pozyskiwania środków na dostosowania w obiektach kultury – 

Prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych – Malwina Wysocka-Dziuba 

• 12:20 – 12:40 - Muzeum wobec osób z niepełnosprawnościami - praktyka i pokonywanie 

(różnych) barier – Etnolog, adiunkt Muzeum Wsi Kieleckiej - Katarzyna Dubeltowicz  

• 12:40 – 12:55 - Rozstrzygnięcie etapu regionalnego konkursu Idol Fundacji Szansa  

dla Niewidomych 

• 12:55 – 13:00 - Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie Konferencji 

 

 Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli kultury oraz innych osób 

zainteresowanych szeroko pojętą dostępnością.  

 W wydarzeniu można wziąć udział osobiście lub online. Transmisja na żywo będzie 

prowadzona na profilu Fundacji Szansa dla Niewidomych (facebook.com/szansa) oraz na kanale 

YouTube (Fundacja Szansa dla Niewidomych Kanał Oficjalny). 

 Na uczestników, którzy zdecydują się na osobisty udział  wydarzeniu czekać będą liczne 

atrakcje: m. in. wystawa sprzętu specjalistycznego, wystawy instytucji otwartych na potrzeby osób z 

niepełnosprawnościami w tym Zakłady Aktywności Zawodowej i inne, a także świętokrzyska 

zalewajka. 

 Osoby zainteresowane  udziałem proszone są o zgłoszenie na adres e-mail: 

kielce@szansadlaniewidomych.org lub pod nr tel. 662 138 600. 

  



 

 

 

„Kultura bez granic” 

 

25.05.2022 godz. 13:30 – 15:00 

 

 

Zapraszamy Państwa serdecznie również na wydarzenie artystyczne, którego celem jest 

pokazanie, że osoby z niepełnosprawnościami mogą być nie tylko odbiorcami kultury, ale również 

jej twórcami. O swoich książkach opowie bowiem wybitny niewidomy pisarz Marek Kalbarczyk, 

a talentem muzycznym podzieli się pochodzący z Belgii Youssri Mejdoubi.  

 

Szczegółowy program: 

13:00 – 13:30 - Poczęstunek 

13:30 – 14:00 –Spotkanie autorskie z  niewidomym pisarzem, działaczem Markiem Kalbarczykiem, 

autorem 52 publikacji, w tym m.in. książek: „Ich Trzecie Oko”, „Świat otwarty dla niewidomych", 

„Obrazy widziane trzecim okiem”, poradników dla osób niewidomych:, „Dotrzeć do celu" i in.  

14:00 – 14:30 

Spotkanie muzyczne z młodym artystą z Belgii Youssri Mejdoubi - muzykiem, producentem 

i realizatorem dźwięku, aktorem. Wraz z kolegami i koleżankami reprezentował Belgię na pierwszym 

konkursie piosenki eurowizji dla niewidomych i słabowidzących. ma na swoim koncie wiele nagród, 

m.in. wygraną w popularnym telewizyjnym show „Belgium’s got talent”. 

 

Wstęp wolny 

 

Serdecznie zapraszamy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku. 

 


