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Owińska, 25.04.2017 r.

DRODZY RODZICE !

Z radością zapraszamy Was do udziału w II Kongresie Rodziców Dzieci Niewidomych, 
który odbędzie się 10 czerwca 2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach. 

Celem spotkania jest konsolidacja środowiska rodziców uczniów niepełnosprawnych 
i stworzenie publicznego forum do wyrażania opinii na temat wychowania osób 
niewidomych, form kształcenia oraz rehabilitacji tychże osób, rozwoju rodziny i jej wsparcia 
w środowisku lokalnym. 

Kongres zatytułowaliśmy Niezwykli rodzice, niezwykłych dzieci, wiedząc, ile 
poświęcenia, miłości i mądrości wymaga wychowanie i wykształcenie każdego dziecka. 
Wiemy też jednak o tym, jak ważna jest wymiana doświadczeń, o którą wśród rodziców 
niewidomych i słabowidzących dzieci czasem trudno. Mamy nadzieję, że organizowany przez 
nas Kongres wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom opiekunów i stanie się ważnym głosem w 
dyskusji na temat trudności na jakie napotykają rodziny w których jest dziecko 
niepełnosprawne.

Podczas spotkania chcielibyśmy poruszyć kwestie edukacji, pomocy socjalnej rodzinie 
dziecka niewidomego i słabowidzącego oraz koniecznego wsparcia dla rodziców.

W trakcie Kongresu wykład zaprezentuje m. in. prof. dr hab. Anna Brzezińska 
z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Podzieli się on swoją wiedzą na temat 
funkcjonowania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Wykład wygłosi również dr hab. 
Lucyna Bakiera dotyczący potencjału rozwoju rodziny wobec niepełnosprawności dziecka. 
Każdy z Państwa będzie mógł wziąć udział w warsztatach z zakresu przygotowywania 
pomocy dydaktycznych, orientacji przestrzennej, efektywnej komunikacji w rodzinie oraz 
rozwiązywania konfliktów i budowania relacji z dzieckiem.  Obecni będą również prezes 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pan Robert Kwiatkowski. 
Wystąpi także prezes PZN Pani Anna Woźniak- Szymańska.

Będziecie Państwo  mieli możliwość skorzystania z porad specjalistów z: PFRON, 
PCPR, darmowych porad prawnych, wsparcia psychologicznego oraz możliwość udziału                 
w warsztatach i wystawie sprzętu dla niewidomych i słabowidzących.
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Nasz Ośrodek może poszczycić się jedynym w Europie Parkiem Orientacji 
Przestrzennej oraz Muzeum Tyflologicznym, które tego dnia będą dostępne dla 
zwiedzających, uczestników Kongresu. 

Udział Państwa w kongresie jest bezpłatny. Każdy z rodziców może uczestniczyć tylko 
w jednym, wybranym przez siebie warsztacie. Rejestracji można dokonać poprzez stronę 
internetową 

https://kongres-rodzicow-dzieci-niewidomych-czerwiec2017.konfeo.com/pl/groups

lub wysyłając informację na poniższe dane: 

 mailowo na adres: biuro@niewidomi.edu.pl
 telefonicznie: 618126737

ZAPRASZAMY


