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Informacja Polskiego Zwi ązku Niewidomych Koła w Jeleniej Górze
na temat działa ń prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych,

ze szczególnym uwzgl ędnieniem dzieci i młodzie ży z dysfunkcj ą
wzroku.

Polski  Związek  Niewidomych  jest  największą  w  Polsce  organizacją
zrzeszającą  osoby  niewidome  i  słabo  widzącew  celu  ich  społecznej
integracji,  rehabilitacji,  wyrównywania  szans w dostępie  do  informacji,
edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej.

Koło PZN w Jeleniej Górze zrzesza 525 osób dorosłych oraz 30 dzieci
ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  (stan na
dzień 31.12.2015) 

Związek  na  bieżąco  rejestruje  i  przyjmuje  niewidomych   w  poczet
członków.

Zarząd  Koła  pozostaje  w  stałym kontakcie  z  rodzicami  i  opiekunami
dzieci słabo widzących i niewidomych, aby służyć im pomocą 
i  wsparciem  w  wychowaniu,  a  także  edukacji  dziecka  z  dysfunkcją
wzroku.

Jednym z podstawowych zadań Związku Niewidomych jest działalność
edukacyjno-informacyjna dla rodziców dzieci z problemami wzroku dot.
możliwości:

• edukacji dzieci i młodzieży w ośrodkach szkolno-wychowawczych
dla  niewidomych  i  niedowidzących  oraz  w  placówkach
ogólnodostępnych

• edukacji indywidualnej w celu podjęcia wczesnej interwencji, nauki
pisma  punktowego,  zajęć  edukacyjnych,  zajęć  rewalidacyjnych,



orientacji przestrzennej, 

• poznania nowych technologii tyfloinformatycznych oraz programów

udźwiękowionych

• korzystania  z  pomocy  w  zakresie  poradnictwa  prawno-
pedagogicznego

• konsultacji  specjalistycznych  m.in.  z  psychologami,  okulistami,
instruktorami rehabilitacji, pedagogami

• doboru  sprzętu  optycznego,  rehabilitacyjnego,   komputerowego
oraz  codziennego  użytku  dostosowanego  do  potrzeb  osób
niewidomych i niedowidzących

• korzystania  z  państwowych  zasobów  bibliotecznych  m.in.
Centralnej  Biblioteki  PZN  w  Warszawie  oraz  Książnicy
Karkonoskiej  w  Jeleniej  Górze,  które  dysponują  zbiorami
czarnodruków  i  nagrań  dźwiękowych,  jak  równieżzasobów  w
technice cyfrowejw otwartym Internecie 

• wypoczynku zorganizowanego dla dzieci  i  młodzieży niewidomej
oraz niedowidzącej

• nieodplatanej  realizacji  recept  na  szkła  okularowe  w  ramach
współpracy  Kola  PZN  w  Jeleniej  Górze  z  Jeleniogórskimi
Zakładami Optycznymi JZO

Wszystkie w/w działania realizowane są w Biurze Koła PZN w Jeleniej
Górze,  w  świetlicy  PZN  lub  w  ramach  współpracy  z  instytucjami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w obiektach użyteczności
publicznej  na  terenie  miasta  i  powiatu  jeleniogórskiego,  a  także  na
terenie  Polski,  w  ramach  współpracy  z  Zarządem  Okręgu  PZN  we
Wrocławiu.

Zarząd Kola PZN w Jeleniej  Górze na bieżąco czyni  starania  w celu
zagwarantowania  środków  finansowych  na  realizację  projektów
szkoleniowych, kulturalnych, sportowych i integracyjnych. 

Szczególną uwagę poświęca się grupie dzieci z dysfunkcją wzroku, które
z jednej strony wymagają specyficznych warunków bezpieczeństwa, a z
drugiej  powinny  przebywać  w  naturalnych  warunkach  ucząc  się
samodzielności w obcym środowisku, właściwych relacji w grupie oraz w
kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.



W kalendarzu imprez corocznie znajdują się  propozycje okazjonalnych
spotkań  integracyjnych,  zabaw  lub  uczestnictwa  w  życiu  kulturalnym
Jeleniej  Góry,  czy  też  działań  o  charakterze  sportowym  czy
turystycznym.

Przykładowo  w  roku  2015  zrealizowano  z  myślą  o  najmłodszych
następujące działania na rzeczrewalidacji i integracji społecznej dzieci i
młodzieży z dysfunkcją wzroku:

• Wycieczka do  ZOO i  Afrykarium oraz  Ogrodu  Botanicznego  we
Wrocławiu w dniu 28.05.2015r. 

Propozycja  adresowana  do  dzieci  i  dorosłych,  jako  forma
wspólnego  spędzania  wolnego  czasu  w  ramach  rekreacji,
rehabilitacji  i  edukacji.  Wrocławskie  ZOO  i  Ogród  Botaniczny
należą  do  nielicznych  miejsc  publicznych  dostosowanych  do
potrzeb  osób  niewidomych  i  niedowidzących,  umożliwiających
osobom  z  dysfunkcją  wzroku  wszystkimi  zmysłami  poznawać  i
podziwiać piękno i potęgę fauny i flory całego świata. W wyprawie
wzięło udział 52 osoby.

• Międzynarodowy Dzień Dziecka w dniu 25.05.2015. 

Uroczystość  odbyła  się  w  Szkole  Podstawowej  nr  6  im.
Włodzimierza Puchalskiego w Jeleniej Górze z udziałem młodzieży
szkolnej i nauczycieli. W ramach przedsięwzięcia młodzież szkolna
zaprezentowała krotki program artystyczny, przeprowadzono liczne
konkursy i zabawy dla wszystkich dzieci. W  zabawie wzięło udział
70 osób

• Udział  w  warsztatach  teatralnych  i  spektaklu  z  audiodeskrypcją
„Tymoteusz Rymcimci” w Zdrojowym Teatrze Animacji  w Jeleniej
Górze,  realizowanych  w  ramach  projektu  partnerskiego  „Kultura
Dostępna” pt. „Posłuchaj Teatru” w dniu 10.10.2015r.  

Dzięki  audiodeskrypcji,  czyli   dodatkowym  opisom  słownym,
możliwy  jest  dzisiaj  odbiór  wizualnej  twórczości  teatralnej  przez
osoby niewidome i niedowidzące. Podczas spektaklu opisywane są
ważne  informacje  wizualne,  takie  jak  język  ciała,  wyraz  twarzy,
przebieg akcji,  sceneria,  kostiumy.  Krótkie  opisy scen pozwalają
osobie niewidomej  podążać  za rozwijającym się  wątkiem historii
oraz  usłyszeć  i  zrozumieć,  co dzieje  się  na  scenie.W spektaklu
wzięło udział 35 osób tj. dzieci z Koła PZN w Jeleniej Górze 



w wieku do lat 12 wraz z opiekunami i rodzicami. 

• Mikołaj 2015 w dniu 04.12.2015r. 

Spotkanie  integracyjne dzieci  z  dysfunkcją  wzroku odbyło się  w
Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze z udziałem
dzieci pracowników pedagogicznych i administracyjnych Szkoły.

W  ramach  programu  spotkania  mikołajkowego  przeprowadzono
zabawę taneczną z licznymi konkursami i quizami z nagrodami.

W zabawie z Mikołajem uczestniczyło 30 dzieci z PZN.

Koło PZN w Jeleniej Górze oferuje różne formy aktywności społecznej
wszystkim członkom w każdym wieku. W niektórych przedsięwzięciach
możliwe i wskazane jest współuczestnictwo grup wielopokoleniowych, w
innych  możliwy  jest  udział  jednej  grupy  wiekowej,  ze  względu  na
charakter działań. Jednak wszystkim działaniom przyświeca jeden cel –
uświadomienie  społeczeństwu,  że  niepełnosprawność  nie  powinna
oznaczać  wykluczenia,  a  osobom  niepełnosprawnym  uświadomienie,
że niepełnosprawność oznacza aktywność, rozwój, pokonywanie barier
i poszukiwanie nowych rozwiązań.

W  pełni  uzasadniona  jest  zwiększona  aktywność  dzieci  i  młodzieży
niepełnosprawnej, w tym niewidomej oraz niedowidzącej, w środowisku
szkolnym,  bo  jest  to  najlepsze  miejsce  i  właściwy  czas  na  zdobycie
wykształcenia  dającego  szansę  na  normalne  szczęśliwe  życie,  jako
pełnoprawnego obywatela naszego kraju i świata.


