
Ośrodek Wsparcia i Testów
przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym 

Edukację Włączającą w Białymstoku



Ośrodek Wsparcia i Testów (OWIT) funkcjonuje w ramach programu Rady Nadzorczej 
PEFRON  pod nazwą „Centra Informacyjno-Doradcze dla osób z niepełnosprawnością” 
(CIDON), który zakłada powierzenie realizacji zadania dotyczącego utworzenia i 
prowadzenia OWiT podmiotom prowadzącym Specjalistyczne Centra Wspierania 
Edukacji Włączającej (SCWEW). OWIT w Białymstoku mieści się więc w siedzibie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara 
Kikolskiego realizującego 

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów 
Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Projekt CIDON zakłada trzyletni okres tworzenia OWIT:

I okres  (01.10.2021 r.- 31.12.2022 r.) 

II okres ( 01.01.2023r. – 31.12.2023 r.)

III okres  (01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.)

Ośrodek Wsparcia i Testów (OWIT) 



❖ Osoby, które przedstawią skierowanie z PFRON celem 

udzielenia wsparcia w ramach zadania;

❖ Osoby z niepełnosprawnością, które posiadają:

▪ aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub 

▪ aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub 

▪ aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza 

orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów) 

Beneficjenci OWiT:



W I okresie, od dnia uruchomienia,  OWiT będzie działał w 
przeważającym zakresie na rzecz osób z niepełnosprawnościami 
wzroku w różnym nasileniu, osób z niepełnosprawnościami słuchu
i problemami w komunikowaniu się za pomocą mowy oraz osób 
z niepełnosprawnościami obu kończyn górnych.

W kolejnych dwóch okresach OWiT będzie prowadził działania na 
rzecz innych OzN wymagających zastosowania TA 

(TA-technologie asystujące to technologie obejmujące sprzęt, urządzenia 
i oprogramowanie, których zadaniem jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie 
możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami).

Rodzaje niepełnosprawności obsługiwane 

w ramach OWiT



❖ Prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii 
asystujących  w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do 
informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności 
życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie.

❖ Świadczenie porad OzN w optymalnym wyborze, właściwych do 
aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacja

Zakres działalności OWiT:



❖ Prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału 
wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub 
pomoc OzN w wyszukaniu stosowanych szkoleń w tym zakresie;

❖ Wypożyczanie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich 
testowania przez OzN poza siedzibą OWiT;

❖ Świadczenie porad członkom rodzin OzN i ich opiekunom, 
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących 
wykorzystania technologii asystujących

Zakres działalności OWiT:



Przykładowe wyposażenie OWiT

DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH ORAZ 
GŁUCHO-NIEWIDOMYCH

Telefon typu Smartfon z klawiaturą z fizycznymi przyciskami, 
powiększoną czcionką i udźwiękowieniem

Notatnik brajlowski przenośny, Linijka brajlowska

Dyktafon lub odtwarzacz książki mówionej

Oprogramowanie powiększająco-udźwiękawiające

Oprogramowanie udźwiękawiające komputer

Lupa elektroniczna, Powiększalnik

Klawiatury 

Oprogramowanie rozpoznające znaki typu OCR

Specjalistyczne aplikacje na urządzenia mobilne 



Przykładowe wyposażenie OWiT

DLA OSÓB GŁUCHYCH, SŁABOSŁYSZĄCYCH ORAZ DOŚWIADCZAJĄCYCH 
PROBLEMÓW W POROZUMIEWANIU SIĘ ZA POMOCĄ MOWY

Aparat fotograficzny lub kamera 

Mobilna kamera internetowa

Pętla indukcyjna stacjonarna

Pętla indukcyjna przenośna

System FM

Smartwatch

Specjalistyczne aplikacje na urządzenia mobilne i stacjonarne 

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI KOŃCZYN GÓRNYCH
Specjalistyczne: przyciski, interfejsy, przełączniki, klawiatury, myszki, joysticki, 
urządzenia umożliwiające sterowanie wzrokiem, powiekami, itp. 



Całkowity koszt 3-letniego zadania wynosi 1 501 708,60 zł 

(słownie złotych: jeden milion pięćset jeden

tysięcy siedemset osiem 60/100)

Realizację zadania do łącznej wysokości dofinansuje

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PFRON

Finansowanie Ośrodka Wsparcia i Testów



Codziennie kontakt e-mailowy: owit@sosw.bialystok.pl

Wkrótce:

❖ Kontakt przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej OWiT

❖ Kontakt telefoniczny codziennie, 5 dni w tygodniu, przez 12 miesięcy 
w roku.

❖ Kontakt osobisty po uprzedniej rejestracji w SOSW im. W. Kikolskiego 
w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40

Dostępność Ośrodka Wsparcia i Testów

mailto:owit@sosw.bialystok.pl


Czesława Kozłowska – koordynator merytoryczny

Ewa Rosińska – asystent merytoryczny

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Dostępność Ośrodka Wsparcia i Testów


