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Szanowni Państwo,

Serdecmie zątaszamy Państwa na wydarzenie ,,Jesteśmy Razem" organizowane przez

rzęszowski oddział Fundacji Szansa dla Niewidomych,

którego celem jest promocja świata

otwa.ftego dla osób z niepełnosprawnościami.

Przedsięwzięcie składa się

z

dwóch części:konferencji w dniu 23 lipca 2021 roku na

Uniwersytecie Rzeszowskim oraz pikniku irrtegracljnego w dniu 30 lipca 20żI roku na płycie
R),nku w Rzeszowie. całe przedsięwzięcie jest częściąxlx edycji konferencji wielkie spotkanie

Niewidomych, Słabowidzących
organizowanej

w

i

Ich Bliskich - REHA FOR TT{E BLIND@ IN POLAND 2021

dniach 10-13 września w Warszawie pod hasłem ,,Dostępnośó na serio.

Autentyczne niwelowanie skutków niepehrosprawności w dążeniu do wylrównylvania życiowych

w latach
ńelkim sukcesem przybliĘło mieszkańcom Podkarpacia światosób

szans". Chcielibyśmy zorganizowŃ czwuĄ edycję regionalnego rłydarzenią które

poprzednich

z

z niepełnosprawnościami,

w

szczególności z dysfunkcją wzroku. Wydarzenie zostało objęte

honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta
Rzeszowa, a tAkżę paftonńem medialnym TVP 3 Rzeszów, Radia VIA, Polskiego Radia Rzeszów,

TVL Telewizji Lokalnej Tamobrzeg i Radia Leliwa.
Głównym zamysłem podejmowanej plzez nas inicjatywy jest uświadomienie społeczeństwu
trudności, które napo|ykają osoby niepełnosprawne na co dzień oraz zaprezęnławanie

rozwiąń,

dzięki którym osoby z dysfunkcją wzroku mogą byó samodzielne. Chcemy kolejny raz przedstawić

mieszkńcom Podkarpacia nowe perspektywy, metody nowoczesnej

i

skutecalej rehabilitacji dla

osób słabowidzących i niewidomych. Wydarzenie będzie wspaniałą okazją, by aktywizować osoby
z niepehosprawnością

wzroku na różmych płaszczymach życia - edukacyjnej, kulturalnej,

turystycznej i spońowo - rekreacyjnej. Będzie to również promocja Rzeszowa jako miasta otwartego
na potrzeby wszystkich mieszkańców, również niepełrrosprawnych.
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Całe planowane przedsięwzięcie składa się

z

dwóch części.Pierwszą jest konferencja

merytoryczna na Uniwersytecie Rzeszowskim przy ul. Rejtana 16C (budlłrek A0) w dniu 23 lipca

202l roku, w godz. 1 1:00

-

14:00. Wśród zaproszonych prelegentów będą między funymi

członkowie Zarządtt Fundacji Szansa dla Niewidomych, przedstawiciele podkarpackiego oddziału
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

placówek edukacyjnych, spoltowych i ins§,tucji kultury z wojewódźwa podkarpackiego. Prelegenci

porusą tematy

z

zakresu doĘpnościarchitektonicmej

i

informacyjno-komunikacyjnej

obiektów

uĄ.teczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami,zatrudnięniem osób niepełnosprawnych
na otwartym rynku pracy, a także opowiedzą jakie możliwościdaje im nasza Fundacia oraz inne

insĘtucje pomagające osobom niepełnosprawnym. Podczas konferencji nastąpi również ogłoszenie
wyników regionalnego konkursu IDOL 202t. w Wojewódźwie Podkarpackim. Cała konferencja

będzie również transmitowana on-line na żywo na profilu Facebook Fundacji Szansa dla
Niewidomych,
Drugą częściąbędzie otwarty piknik integracyjny dla wszystkich chętnych, który odbędzie
się na Rzeszowskim Rynku 30 lipca 2021 roku, w godz. 13:00

-

16:00. Podczas pikniku, dzięki

vrystawie sprzętu dla słabowidzących i niewidomych tj. powiększalniki obrazu, ud;źwiękowione
komputery czy urządzenia lektorskie osoby pełnosprawne będą mogły zrozumieć jak na co dzień

funkcjonują osoby

z

dysfuŃcją wzroku. Chcemy przedstawić nowe perspektlrvy dla

niepełnosprawnych oraz metody nowoczesnej i skutecznej rehabilitacji. Wśród atrakcji zaplanowano

między imymi występy wokalne, tanecme olaz wystawy rękodzieła. Wierzymy, że planowane
atrakcje ucieszą niepełnosprawnych, jak
zintegnrje

m

i pełnosprawnych uczestników pikniku, co zdecydowanie

ieszkńców Podkarpacia.

Serdecznie zapraszarny Państwa na wydarzenie ,,Jesteśmy Razem". Wierzymy, ire nasza
inicjatywa będzie wspaniałą okazją do promowania idei świataotwańego

i

dostępnego dla osób

z niepełnosprawnościami.

W razie p5Ąń zachęcamy do kontaktu.
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