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Tyflogaleria PZN

Tyflogaleria – co to znaczy? Galeria ka?demu kojarzy si? z wystawami, wernisa?ami, malarstwem,
rze?b?, jak?? ekspozycj?. Ale tyflo, có? to takiego? Tyflos z greckiego znaczy niewidomy, a Tyflogaleria,
znajduj?ca si? w siedzibie Polskiego Zwi?zku Niewidomych, przy ulicy Konwiktorskiej 7 w Warszawie to
wyj?tkowe miejsce przyci?gaj?ce zarówno niewidomych jak i ich przyjació?.
Ka?dy znajdzie dla siebie co? interesuj?cego.
1.
Kulturalne wtorki - od pocz?tku wrze?nia do ko?ca czerwca, zapraszamy do uczestnictwa w
koncertach, wieczorach poezji, seansach filmowych z audiodeskrypcj?, lub w spotkaniach z
ciekawymi, znanymi lud?mi. W Tyflogalerii wyst?powali na przyk?ad aktorzy: Agata Kulesza, Jacek
Fedorowicz, Maciej Rayzacher, literaci, jak: Andrzej Barty?ski, Halina Kuropatnicka, Teresa
Bojarska a tak?e lektorzy: Ksawery Jasie?ski, El?bieta Kijowska. Obok znanych artystów cz?sto
wyst?puj? amatorzy, mog?cy poszczyci? si? sporym dorobkiem.
2.
Wystawy - ka?dego roku organizujemy ich kilka: malarstwa, rze?by, haftu. Staramy si? promowa?
twórczo?? autorów niepe?nosprawnych.
3.
„Laboratorium Ciemno?ci”:

- warsztaty dla dzieci i m?odzie?y - w czasie których przybli?amy sposób odbierania ?wiata przez
osoby niewidome. Podczas zaj?? mo?na zobaczy? jak osoby niewidome radz? sobie na przyk?ad w ruchu
ulicznym, w pracy, we w?asnym domu, oraz nauczy? si? jak i kiedy udziela? im pomocy. Pokazujemy jak
ucz? si? i bawi? dzieci niewidome. Dzieci widz?ce mog? wczu? si? w sytuacje osób niewidomych
zak?adaj?c czarne gogle i chodz?c z bia?? lask?, lub w ca?kowitej ciemno?ci rozpoznawa? rozmaite
zapachy, drobne przedmioty i d?wi?ki;
- warsztaty dla doros?ych - czy wiedz? Pa?stwo, ?e codziennie setki ludzi traci wzrok na skutek
ró?nych schorze?, wypadków? ?ycie ich zmienia si? ca?kowicie w ci?gu jednej chwili. Staj? si? bezradni i
zale?ni od innych. W czasie warsztatów dowiemy si? jak umiej?tnie im pomóc, jak rozpozna? ich w
„p?dz?cym t?umie”, jak nawi?za? kontakt, jak zbudowa? satysfakcjonuj?ce obie strony relacje;
- imprezy integracyjne, np. spotkania biznesowe w ciemno?ci, poniewa? czasem ?atwiej jest
pracownikom, czy partnerom biznesowym rozmawia? z szefem, kontrahentem bez konieczno?ci patrzenia
mu w oczy.
Tyflogaleria wyposa?ona jest w nowoczesny sprz?t multimedialny: komputer, rzutnik, nag?o?nienie oraz
klimatyzacj? i fortepian.
Po przyst?pnej cenie jest wiec ch?tnie wynajmowana na rozmaite szkolenia, zebrania i konferencje.
Zapraszamy serdecznie do udzia?u w proponowanych imprezach, ale tak?e jeste?my otwarci na
nowe pomys?y i sugestie.
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Przychodz?c
na nasze imprezy do Tyflogalerii zach?camy do odwiedzenia naszego nowo
http://pzn.org.pl
otwartego Sklepu Charytatywnego, w którym mo?esz pomóc zarówno jako klient a tak?e jako
darczy?ca. Pieni?dze pozyskane z zakupionych czy zostawionych przez Pa?stwa drobnych rzeczy
pomog? w organizacji kolejnych imprez w Tyflogalerii. Przedsi?wzi?cia te wymagaj? bowiem:
zaanga?owania czasu, pracy kompetentnych specjalistów, udzia?u osób z problemami wzroku, ?rodków
finansowych.
Szczegó?owe informacje o wymienionych wy?ej przedsi?wzi?ciach, nasze dane adresowe znajd?
Pa?stwo po wej?ciu w zak?adki: Warto tu przyj??, Co ju? zrobili?my, Kontakt.
Do zobaczenia
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