Základní škola speciální a
Mateřská škola speciální
v Novém Jičíně

Speciálně
pedagogické
centrum

Vás srdečně zvou na

17.4.2012

9:00 – 16:00 h
v

Základní škole speciální a Mateřské škole speciální
na Komenského ulici č.64 v Novém Jičíně

Poradí a představí se Vám:
ALTECH mobility (Uherské Hradiště) zastoupená J.Klemsou – řešení bezbariérového přístupu
BABY CENTRUM (Nový Jičín) – prodejna, kde najdete vše pro Vaše dítě (kojenecké potřeby, textil, obuv, hračky, aj.)
BENJAMÍN (Buchlovice) – speciální hračky a pomůcky využitelné doma i ve škole
BRUYNZEEL-SAKURA (Jablonec n N.) – výtvarný materiál vhodný i pro děti se zdravotním postižením
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MSK (Nový Jičín) – poskytování služeb a individuální pomoci osobám se
zdravotním postižením (poradenství, asistence, aj.)
CSO (Ostrava) – polohovací pomůcky, zdravotní materiál
DĚTSKÁ LÉČEBNA POHYBOVÝCH PORUCH BOSKOVICE – prezentace léčebny, která poskytuje následnou péči
dětem se zdravotním postižením předškolního a mladšího školního věku
DZM (Šternberk) – didaktické pomůcky využitelné v MŠ, speciálních školách a na 1.stupni ZŠ
HELP-CENTRUM (Olomouc) – prodej zdravotnických pomůcek pro tělesně postižené
HT-VISUAL (Opava) – kamerové lupy stacionární a přenosné, digitální zvětšovací televizní lupy s hlasovým
výstupem ve stolní nebo v přenosné verzi
INTERNOVA (Nový Jičín) – dřevěné hračky, materiál pro úpravu interiéru
KAFIRA (Nový Jičín) – poradenský servis pro občany se zrakovým postižením
KNIHKUPECTVÍ JANA FIALOVÁ (Nový Jičín) – odborné knihy, publikace, dětská literatura
Lukáš LAŽA (žák se zdravotním postižením) – prezentace a prodej drobných výrobků
MAXIM (Ostrava) – kompenzační pomůcky pro bazální stimulaci, výukový program pro speciální pedagogiku, aj.
MEDICCO (Přerov) – široká nabídka vozíků, zdravotních kočárků, antidekubitní program,aj.
MEYRA (Ostrava) – kompenzační a rehabilitační pomůcky pro zdravotně postižené
ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA (Nový Jičín) – prezentace školy a práce žáků
OPTYS (Nový Jičín) – prodej výtvarného materiálu a školních potřeb
ORTHO D.I.D. (Bílovec) – kompenzační a rehabilitační pomůcky
OTTOBOCK (Olomouc) – rehabilitační kočárky, autosedačky, chodítka, berle, aj.
PETIT (Olomouc) – počítačové programy pro školní výuku, diagnostiku i domácí využití
PODANÉ RUCE (Frýdek-Místek) – pomoc lidem s handicapem prostřednictvím osobní asistence a canisterapie
PROTEOR (Ostrava) – poskytování služeb v oblasti výroby a oprav protéz, ortéz, bandáží a ortopedické obuvi
REPO (Rousínov) – výroba rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a nábytku pro školy, včetně jejich prodeje
SPORTOVNÍ KLUB VOZÍČKÁŘŮ (Frýdek-Místek) – poradenství, organizace sportovních aktivit a pobytů,
zapůjčování cyklovozíků, úpravy vozidel
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY EFFATHA (Nový Jičín) – prezentace střediska a práce uživatelů služeb,
možnost sociálního poradenství a individuální konzultace
STŘEDISKA RANÉ PÉČE (Ostrava, Olomouc) – poradenství rodinám dětí se zrakovým, sluchovým a kombinovaným
postižením od narození do 7let

Výstava je určena široké veřejnosti (nejen občanům se zdravotním postižením).
Kontakt: SPC Nový Jičín – tel. 556 706 262; e-mail: spc.nj@specskolanj.cz; www.specskolanj.cz

