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ZAPROSZENIE NA PIKNIK!

OPOLE,25 KWIETNIA 2OL7 R.

Śwnr DoTYKIr I DŹWIĘKU

FUNDACJA sZANsA DLA NlEWlDoMYcH i PoLsKl ZW|ĄZEK NlEWlDoMYcH OKRĘG oPoLSKl zapraszają ludzi

ciekawych świata na piknik realizowany w ramach ogólnopolskiego cyklu imprez plenerowych ,,ŚWlAT DoTYKU

lDŹWlĘKU"'

Piknik uświetni uroczystości otwarcia salonu prezentacyjno-szkoleniowego Fundacji Szansa dla

Niewidomych, w którym można będzie zapoznać się z różnorodnymi rozwiązaniami odwołującymi się do

zmysłu dotyku i słuchu. Tego rodzaju nowoczesną technologię wykorzystuje się w celu pomocy osobom, które

nie widzą tyle co inni. Jak się okazuje, świat dotyku i dźwięku jest interesujący dla wszystkich'

Przygotowaliśmy fascynujące atrakcje i smaczny poczęstunek. Pokażemy:

o pierwszą na świecie, innowacyjną dotykową i udźwiękowioną mapę świata
o mówiące komputery
r elektronicznepowiększalnikiobrazu
. specjalnie opracowane książki podróżnicze i kulinarne.

Zapraszamy na gry i zabawy:

o dotykowy chińczyk, reversi i warcaby
. gry manualne rozwijające zmysł dotyku i orientację w przestrzeni
o dŹwiękowe gry komputerowe - zamykamy oczy i walczymy _ bez patrzenia też można wygrać
o przejazdżki dwuosobowe na tandemie - frajda na świezym powietrzu
o strzelanie z broni laserowej - nie widzimy tarczy,lecz ją słyszymy
o próby bezwzrokowego poruszania się z białą laską.

Dla zaangaŻowanych zorganizujemy charytatywną kantynę. Co ugotujemy? To tajemnica, ale na pewno

będzie bardzo smaczniel Każdy zakupiony posiłek to datek na rzecz niewidomych dzieciw opolu.

Gdy na początku XX wieku filmy były nieme, widzowie marzyli o tym, by wreszcie przemówiły.

UdŹwiękowiono filmy i od ponad stu lat nie tylko oglądamy naszych idoli, ale także ich słuchamy. Podobnie z

komputerami- milczały jak zaklęte _teraz mówią! Podłączamy do nich syntezatory mowy i ,,bawimy" się ich

głosem, który trudno odróżnić od głosu naszego przyjaciela.
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Jak niewidomi mogą oglądać zwykłe mapy? od momentu powstania map dotykowych, mogą dowiedzieć

się gdzie są źródła Amazonki, wodospad Niagara lub wyspa Lampedusa, do której docierają tysiące

uciekinierów z Afryki.

Nie koniec na tym - mapy Fundacji mówiąl Rozmaite terminale informacyjne także. Mówią zegarki, wagi,

termometry, smartfony, gry, a nawet windy.

Fundacja Szansa dla Niewidomych działa na rzecz opolskiej społeczności od 2oo4 roku.

opublikowaliśmy specjalnie wydaną książkę z dotykowymi rysunkami ,,Dotknij pięknej opolszczyzny".

Pomogliśmy udostępnić niewidomym Muzea śląska opolskiego iWsiopolskiej. W miejskim Zoo stanął

nowoczesny, kolorowy, mówiący terminaI informacyjny. Spotkaliśmy się z tysiącami osób i

przeszkoliliśmy setki spośród nich. Z kolei Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski działa tutaj od

60 lat i zrzesza tysiące członków. opolanie spotykają ich na co dzień. Wszyscy żyją podobnymi

problemami i radościami. Teraz razem odkryjemy świat dotyku i dźwięku.

Tapraszamy 25 kwietnia w godzinach 13.00-18.00 na Plac Mickiewicza, w
sąsiedztwie kościoła pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła na piknik

Wspólnego odkrywania Świata Dotyku i Dźwięku I

osoby zainteresowane obejrzeniem naszego nowego oddziału Zapraszamy do biurowca naprzeciwko placu

Mickiewicza przy ul' Katowickiej 39, lV piętro (pok' 402 i406).
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opole' kwiecień 2017 r.

F'UNDACJA SZANSA DLĄ NIEWIDOMYCF{
ul. I(atowicka 39, piętro IV, pok. 402 i 406
45-061. Opole

POLSKI ZW{.1.ZFK NIEWiDOMYCH oI3ĘG oPOLSKI
ul. Tadeusza l{ościuszki 25/1
45-063 Opole

SALON PRE ZENTACYJN O - S Z KOLEN I OWY D O DYSP OZY CJr
OPOLSKICH NIEWIDOMYCH i ich bliskich

ZAPROSZENIE

Serdecznie z^pt^sz^my n^ konferencję pod hasłem ,,My nie widzimy n7C' a Wy - czy

widzicie nas?'' otaz na tow^fzysząCy jej piknik organizowany clla wszystkich opolan. ktore

są ziw7ązane z otlvarciem nov/ego salonu Fundacji Szansa dla Niewidomych. oba
wydarzenla odbędą się 25 kwietnia br.:

- konferencja w godzinach 1,1,.00-12.45 w Sali I{onferencyjnej w budynku Naczelnej

O rgantzacii Technic zney p ny ul. I(atowickie j 5 1 .

- piknik w godzinach 13.00_1B.00 w jei sąsiedztwie na Placu MickiewicŻa w sąsiedztwie

ko ścioła p-. Ś-iętych Apostołów Piott a t P a:vŁz.

Celem flowego salonu jest możliwość prezentowania Śwrre DZ\fIĘKU i DOTYKU,
w którym wzrok nie musi odgrywać naLeżnej mu roli. Zastępv)ągo inne zrnysły' Planowane

tam wystawf: prezentacje, szkolenia, qrkłady i spotkania będą organizowane pod

nadzotern ekspetów InsĘtutu Rehabilitacji Niewidomych Fundacji Szansa dla

Niewidomych oraz Polskiego Zvtązku Niewidomych okręg opolski.

od lat wspólnie przedstawiamy moźiwości, jakie daje osobom niewidomym i
słabowidzącym nowocŻesna technologia. Stworzenie salonu pfeŻentacyjno_szkoleniowego

jest kolejnym krokiem na drodze do reahzacji tego celu. Docterające do nas infor:rnacje o
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roŻwlązafiach niweluj acych skutki niepełno sp rawno ści wztoku nap a:v a1Ę op tymizmem.

Nie wystarczy jednak, by za1tlowall' się tym jedynie naukowcy i producenci. $7szystko, co

twofią nabieta wattości dopieto wtedy, gdy trafia do rąk ludzi, ktorzy na to czekajL'

Wynalazki nie mogĄ pozostać w ptacowniach nauko\\Tch i w halach produkcyjnych, lecz

m1sządotfzec do domów , szkół, uczeln| zakładosv pfacy i wszelkich instytucji, w których

Są obecni niewidomi i słabowidzący. \Właśnie dlatego tak w^Żn^ jest mozliwość

pfeŻentowanta qch' rczwtązańi przekon1nvanie do pomocy w ich udostępnianiu.

Fundacja Szansa dla Niewidomych powstała 25 Lat temu (10 sĘcznia 1992 L), a okręg

Opolski Polskiego Z:vtązku Niewidomych 60 lat temu. Czas zaptezentować owoce pfacy

nasze€]o środowiska, które realnie wpłynęły fla polepszenie jakości życla wielu

mieszkańców opoIszczyzny. Popuez hczne inicjatywy pnecl-wdziaŁarny wykluczeniu

społecznemu tej grL}py ob1-wateli. Za\eży flam na tym, by szkolić i instruować oraz by na

t:wanach tych, którym los nie sprzy1aŁ, pojawił się uśmiech. \J7 dzisiejszych czasachbyć

niewidomym, to pteciez nie dyskwahflkująca cecha i powód do dyskryminacji, Iecz zbiot

foŻm^lqch utrrrdnień, któte mozn^ t należy pokon1'wać.

Serdecznie zapfaszamy do wspólnego świętowania. Podczas konferencji Przedstawim1'

kilka interesujących refetatów i fascynujące foŻw\ąŻ^nia techniczne (zarówno polskie, jak r

zagf^nIczne), któte niewrdomi oceniająjakobardzo UŻytecŻne, między innymi:

- wypukła mapa świata' która mowi lpoucŻa,

- Elektroniczna\upa (znaczrlte powiększa1ąca obnz), któta pełni ro1ę lekton t odczytu1e

głosem syfltez^tofa mowy oglądany tekst'

- btajlowskie książki, w których wypukłe znaLł są wytłoczofie na tle liter gtaftcznych,

to toz\Ń,IąŻanta, o których jeszcze kilka lat temu nie można było rnauyć. opowiemy o

inicjatywie- aplikacji Your tJVay, która ułatwia niewidomym podróżowanie po nasŻym

kraju. Z kolet multimedialny terminal informacyjny moze mieć przełomowe znaczetie w

udostępnianiu obiektów uzyteczności publicznej.
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,,MY NIE WIDZIMY NIC, A WY . CZY WIDZICIE NAS?''

PROGRĄM KONFERENCJI

11:00 - Orwarcie konferencii

11:15 - 25LatFundacji Szansa dla Niewidomych (Marek l{albarczyk - Prezes Fundacji)

11:30 - Niewidomi'wczota1t dziś _ 60 lat działaLności opolskiego Zsvtązku Niewidomych;

przemiany' jakie miały miejsce vr tym okresie (IX/łodzimierz ozga, sekretarz Zauądu t

dvrektor okręgu opolskiego PZN)

11:45 - S,vtuacja niewidomych w Polsce _ nadal izolowani czy już aktywni (Adam

Kalbarczvk)

12.OO - Raport z audytu obiektów Użyteczności publicznej Qlona Nawankiewicz)

12:15 - Prezenracia apĘkacii Your Wav (]anusz Mirowskr)

12:30 - Smaczny pocŻęStunek; okazia do obe1rzenla wTSta\\T, pfŻepfowadzetia rozmów i
rvlwiadow

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności mailowo na adres:

ilona.nawankiewicz@szans adlaniewidomych. org

lub telefonicznre:

692 45105L lub 77 441'76 62

Nowo otwietany salon znajduje się w biutowcu pod adresem

I(atowicka 39, na IV pięttze, w lokalu n 402lub 40ó.

Do niniejsz ego zaproszenia załączamy zrproszenie na wspomniany wyżej piknik dla opolan.

Serdecznie zaptas z amyl
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