Sprawozdanie
z działalności merytorycznej Zarządu Okręgu Śląskiego
Polskiego Związku Niewidomych za rok 2014.
W strukturze Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Niewidomych funkcjonują
34 koła terenowe i 2 delegatury.
Liczba członków Okręgu na dzień 31.12.2014r. wynosiła 6.931, w tym 502 członków
podopiecznych, w tym dzieci i młodzież do 16 roku życia 305.
W roku sprawozdawczym przyjęto 393 nowych członków, co wskazuje na ilość pracy
jaką w zakresie rehabilitacji musiał wykonać Okręg i jednostki terenowe.
Ważna rolę rehabilitacyjną spełniały spotkania z nowoociemniałymi i nowo
przyjętymi do Związku, których odbyło się 157. Wzięło w nich udział 435 osób.
W czasie tych spotkań informowano nowo przyjętych do Związku o przysługujących
im uprawnieniach, możliwościach szkolenia rehabilitacyjnego, uczestniczenia w
turnusach rehabilitacyjnych, możliwościach korzystania z literatury i prasy,
możliwościach uczestniczenia w działalności kulturalno-oświatowej i w innych
formach działalności Związku. Udzielano również porad rehabilitacyjnych. Działacze i
pracownicy Związku mogli natomiast zorientować się w potrzebach rehabilitacyjnych
i socjalnych nowo przyjętych członków.
Pozostali nowo przyjęci członkowie Związku w powyższej sprawie informowani byli
na bieżąco podczas odbioru legitymacji.
W okresie sprawozdawczym organizowano turnusy i grupowe szkolenia
rehabilitacyjne dla osób niewidomych i niedowidzących oraz dla opiekunów i
wolontariuszy. W tym zakresie zostało przeszkolonych 2.839 osób. Przeprowadzono
również szkolenia indywidualne z zakresu orientacji przestrzennej, pisma
punktowego oraz czynności dnia codziennego i samoobsługi. Wzięło w nich udział
699 uczestników.
Znaczącym elementem w procesie rehabilitacji jest możliwość i umiejętność
korzystania z dóbr kultury.
W roku 2014 zorganizowano 343 imprez kulturalno-integracyjnych dla inwalidów
wzroku i ich przewodników, dzieci niewidomych i słabowidzących wraz z rodzicami.
Udział w nich wzięło ponad 9.764 osób niewidomych z opiekunami. Imprezy te
organizowane były we własnych (lub wynajmowanych) pomieszczeniach kół lub
Okręgu.
Programy działania kół zawierały najczęściej imprezy kameralne i integracyjne,
kulturalno-oświatowe, z zakresu terapii zajęciowej i sztuki, a także związane z
obrzędowością religijną i tradycją narodową.
Zorganizowano również konkurs o zasięgu wojewódzkim - „Wojewódzki Konkurs
Czytania Książki Mówionej”.
Współpracowano w tym zakresie z działającymi na danym terenie instytucjami,
organizacjami i placówkami kultury.
Prowadzimy 14 stałych zespołów muzycznych, chóralnych i recytatorskich
skupiających 190 członków.
Ponadto artystycznie uzdolnieni niewidomi skorzystali z propozycji spotkań
warsztatowych oraz konkursów zorganizowanych przez Krajowe Centrum Kultury
Niewidomych w Kielcach.

Jedną z bardziej intensywnych form rehabilitacji jest sport i turystyka.
Największą popularnością wśród członków Związku cieszyły się wycieczki
turystyczne – piesze i autokarowe, których zorganizowano 97. Wzięło w nich udział
2.969 osób.
Związek udzielał również pomocy o charakterze socjalnym, na przykład w
staraniach o przyznanie mieszkań, przeprowadzenia remontów mieszkań,
skierowania do domu pomocy społecznej. Działacze i pracownicy nie szczędzili sił i
czasu na wspieranie starań swych członków w zakresie otrzymania pomocy
socjalnej.
Członkowie Okręgu Śląskiego mogli wziąć udział w indywidualnych
szkoleniach z zakresu obsługi komputera, orientacji przestrzennej, pisma brajla,
usprawniania widzenia, czynności dnia codziennego. W ciągu roku przeszkolono w
tym zakresie 367 osoby. Nowoprzyjęci członkowie byli zapraszani na szkolenia dla
nowoociemniałych, zaś dla osób w podeszłym wieku organizowano szkolenia
geriatryczne. Powyższe szkolenia realizowane były ze środków PFRON.
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Okręg Śląski w okresie sprawozdawczym realizował również Projekty:
ze środków PFRON –„Droga do samodzielności”
wszechstronne
usprawnianie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w ośrodku w
Rudołtowicach.
ze środków PFRON – „Świetlica tyflologiczna” – świetlice rehabilitacyjnotyflologiczne Okręgu Śląskiego.
ze środków PFRON „Ja to potrafię” - projekt realizowany przez OWR w
Częstochowie – długoterminowy program rehabilitacji zdrowotnej i społecznej
niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 do 65 lat z subregionu półn.woj.
Śląskiego.
ze środków EFS / Urzędu Marszałkowskiego – „Krok do samodzielności” –
aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych Okręgu
Śląskiego. W projekcie wzięło udział 40 osób niepełnosprawnych z tytułu
narządu wzroku. Osoby te wzięły udział w szkoleniach: komunikacji
interpersonalnej, twórczego myślenia, z zakresu obsługi komputera, orientacji
przestrzennej, rachunkowości, pozyskiwania
środków publicznych,
telemarketingu. Z tej grupy 36 osób podjęło 10 miesięczne staże u
pracodawców na otwartym rynku pracy.

5. Fundacja Batorego – „Krok do aktywności” – projekt realizowany przez Okręg
Śląski – aktywność społeczna dla osób niepełnosprawnych pow. 60 roku
życia. W projekcie wzięło udział 110 osób w wieku 60+. Osoby te
uczestniczyły w następujących warsztatach: z zakresu arteterapii, relaksacji,
usprawniania fizycznego, zdrowego stylu życia. Uczestniczyły też w
następujących wykładach: z zakresu ekonomii, podstaw prawnych, z zakresu
procesów starzenia się organizmu prowadzonych przez lekarzy, oraz
wykładów psychologicznych dotyczących komunikacji bez przemocy.
6. ze środków samorządów lokalnych i środków PFRON Koła Okręgu Śląskiego
realizowały projekty w zakresie organizacji sportu, turystyki, kultury i rekreacji
oraz bieżącej działalności.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach z rehabilitacji podstawowej
kierowane były na tego typu szkolenia do Ośrodka „Homer” w Bydgoszczy.
Poza tym, kierowaliśmy naszych członków i aktyw na szkolenia organizowane
przez Zarząd Główny naszej organizacji oraz inne instytucje.
W sprawach naszych członków podejmowaliśmy liczne interwencje w
takich instytucjach, jak zarządy regionalne PKS, czy Miejskie Ośrodki Pomocy
Rodzinie.
Okręg Śląski Polskiego Związku Niewidomych prowadzi stronę
internetową, która zawiera aktualne informacje dotyczące bieżącej działalności
Okręgu oraz inne wiadomości przydatne naszym członkom, ich opiekunom oraz
pozostałym zainteresowanym. Prawie wszystkie koła Okręgu korzystają z poczty
elektronicznej.

