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warsztaty dla ojców niewidomych i słabowidzących oraz ojców 

widzących, którzy mają dzieci niewidome bądź słabowidzące 
 

Katowice, 16 – 17 kwietnia 2016 
 

Przegląd samochodu robi się przeważnie raz w roku. 

Budynek mieszkalny musi przejść przegląd techniczny raz na 5 lat. 

Warto także dokonać przeglądu swojego ojcostwa! 
 

Chcesz być jeszcze lepszym tatą? Przyjdź na warsztaty, w czasie których ● przyglądniesz się 

swojemu ojcostwu ● będziesz mógł wybrać coś dla siebie z szerokiego wachlarza dobrych, 

sprawdzonych ojcowskich praktyk ● wymienisz doświadczenia w męskim gronie ● zobaczysz jak inni 

faceci radzą sobie w roli ojca ● dowiesz się jakie są mocne i słabe strony Twojego ojcostwa ● 

poznasz „Ojcowski Dekalog”, czyli 10 wskazówek budowania satysfakcjonującej więzi ze swoim 

dzieckiem na każdym etapie jego rozwoju. 

 

Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania jak: 

 wspierać i pomagać swojemu dziecku, kiedy ono nie widzi lub gdy jako ojcowie mamy 
problemy ze wzrokiem, 

 nie trzymać dziecka pod przysłowiowym „kloszem” pod pozorem zapewnienia mu ochrony,  

 zapewnić bezpieczeństwo dziecku, kiedy ludzie do nas mówią „Przecież Ty i tak nie widzisz”, 

 być obecnym i efektywnym ojcem w życiu niewidomego lub słabowidzącego dziecka, 

 aktywnie i twórczo organizować gry i zabawy oraz czas wolny z dzieckiem, 

 wykonywać codzienne obowiązki, gdy nie widząc lub widząc słabo trzeba dziecko 
pielęgnować, karmić, pomagać w nauce, sprawdzać go, egzekwować wymagania itd. 

 

Czas szkolenia to nie nudne siedzenie na wykładach (czego faceci na pewno nie lubią).  

 To krótkie wprowadzenia tematyczne prowadzącego, wzbogacane przykładami z życia ojców. 

 To rozmowy na forum i w małych grupach, ćwiczenia praktyczne, a także praca indywidualna.  
 

Każdy znajdzie coś dla siebie. 
 

Serdecznie zapraszam 

Grzegorz Rzeszutek   

autor i realizator projektu 



Zajęcia w godzinach: 

16 kwietnia (sobota): godz. 9:00 – 18:00, 17 kwietnia (niedziela) godz. 9:00 – 13:00    
 

Miejsce warsztatów:  
Centrum Organizacji Pozarządowych, Katowice, ul. Kopernika 14. To 200 metrów od 
Dworca PKP - wyjście od strony Placu Andrzeja. Wejście do lokalu jest od ulicy.  
 

Zapisy i kontakt:  
Należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres: szkolenia@blind.pl . Ilość 
miejsc jest ograniczona. Potrzebujesz informacji – zadzwoń: tel. 601 368-227. 
 

Udział w warsztatach jest bezpłatny: 

Projekt „Fundamenty Udanego Ojcostwa” został dofinansowany przez Fundację 
„Szansa dla Niewidomych”. Zajął 2 miejsce w konkusie „Jesteś lepszy od ...”.  
W ramach warsztatów zapewniamy: wartość merytoryczną, materiały szkoleniowe, 
przerwy kawowe. W sobotę przewidujemy czas na obiad. Zamówimy catering. Opłata 
ok. 13 zł. płatna na miejscu.   

 

Prowadzący warsztaty: 

Grzegorz Rzeszutek jest osobą praktycznie niewidomą. Prywatnie szczęśliwy mąż  
i ojciec trójki chłopców. Pracuje jako pedagog szkolny w I LO w Bytomiu. Założył  
i prowadzi Szkolny Ośrodek Kariery. Koordynuje i realizuje swoje autorskie projekty 
dla młodzieży. Jest tyflopedagogiem, doradcą zawodowym, informatykiem  
i instruktorem orientacji przestrzennej. Jest licencjonowanym trenerem „Szkoły dla 
Rodziców” oraz warsztatów dla ojców w ramach Inicjatywy Tato.net. Prowadzi wykłady 
na kilku polskich uczelniach. Uczy osoby niewidome i słabowidzące obsługi komputera 
oraz poruszania się z białą laską. Ukończył prestiżowy program „Szkoła Liderów” 
Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uczył się i praktykował w ośrodku 
rehabilitacyjnym dla niewidomych NFB w Minneapolis, USA.   

 
 
 

Wydarzeniu kibicują i patronują:  
Inicjatywa Tato.net, Polski Związek Niewidomych, Fundacja Szansa dla Niewidomych oraz Fundacja Brajlówka  

 
 

 

 

OJCOSTWO – kariera ● przygoda ● wyzwanie 

mailto:szkolenia@blind.pl

