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SPRAWOZDANIE   DZIAŁU  DS. ABSOLWENTÓW  

 ZA  ROK  2018 
 

 

 

 

W roku sprawozdawczym szkoły w  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci 

Niewidomych w Laskach ukończyło  25 wychowanków w tym 18. wychowanków odeszło, 

  9 uczniów po ukończeniu Gimnazjum kontynuuje naukę w Laskach. 

Ponadto 2 uczniów odeszło przerywając naukę. 

 

Szkołę Policealną Technik Tyfloinformatyk ukończyły 3 osoby: 

1 osoba studiuje na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filologia 

rosyjska (zaocznie) Pracuje zdalnie na 0,5 etatu w Firmie Transition Technologies 

1 osoba przerwała naukę na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na 

kierunku Informatyka. Przebywa w domu i robi różne kursy z programowania przez Internet.  

1 osoba przebywa w domu, szuka pracy zdalnej.  

 

Szkołę Policealną Technik administracji ukończyły 2 osoby: 

1 osoba pracuje w Restauracji w ciemności „Different” w Warszawie.  

1 osoba  studiuje socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.  

 

Liceum Ogólnokształcące ukończyło 8 osób: 

1 osoba uczy się w szkole policealnej w Łodzi na kierunku technik administracji.  

1 osoba studiuje na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku lingwistyka stosowana 

(j.angielski i j. rosyjski).  

1 osoba studiuje na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku matematyka. 

1 osoba przerwała naukę na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku 

pedagogika specjalna. Przebywa w domu.  

1 osoba przebywa w domu i przygotowuje się do poprawienia matury w maju 2019 r.  

1 osoba przebywa w domu i szuka pracy zdalnej z wykorzystaniem komputera. 

1 osoba studiuje na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku historia. 

1 osoba uczy się w szkole policealnej w Warszawie na kierunku masaż (dziennie) i pracuje na 

pełnym etacie zdalnie w Firmie „Solar Company” na stanowisku analityk, ankieter.  

 

Zasadniczą Szkołę Zawodową ukończyły 2 osoby: 

1 osoba uczy się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krakowie (Tyniecka) w Liceum 

Ogólnokształcącym.  

1 osoba jest wolontariuszem w Laskach na hipoterapii. Dodatkowo uczy się obsługi 

komputera w Dziale Absolwentów. 

 

Gimnazjum ukończyło 10 osób: 

2 osoby kontynuuje naukę w Branżowej Szkole I. stopnia w Ośrodku Szkolno- 

Wychowawczym w Laskach.  

3 osoby kontynuuje naukę w Technikum w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach.  

4 osoby kontynuuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym w Laskach.  

1 osoba kontynuuje naukę (w szkole masowej) Technikum Gastronomicznym w Płocku.  
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Szkołę Przysposobienia do Pracy opuściły 2 osoby – odeszły w trakcie nauki:  
1 osoba jest w Środowiskowym Domu Samopomocy w powiecie aleksandrowskim (woj. 

kujawsko-pomorskie) – odeszła po II klasie . 

1 osoba jest uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w powiecie – odeszła po I klasie. 

 

 

I. Przygotowanie wychowanków do opuszczenia Lasek. 
 

Odejście wychowanków z Lasek poprzedziło szereg działań przygotowujących ich do 

opuszczenia Ośrodka.  Była to pomoc grupowa i indywidualna: 

- spotkania grupowe - na grupowych spotkaniach m.in. omawiane były zadania służb 

działających na rzecz osób niepełnosprawnych – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych, samorządy terytorialne, urzędy pracy, organizacje pozarządowe, projekty 

unijne itp.; 

- indywidualne spotkania - indywidualnie przeprowadzono poradnictwo zawodowe dla uczniów 

ostatnich klas wszystkich szkół m.in. poprzez rozmowy ze specjalistami (doradcą zawodowym, 

psychologiem, pracownikiem socjalnym, prawnikiem, informatykiem)  oraz  badania skłonności 

zawodowych, zdolności szkolnych.  Pomoc dotyczyła również: załatwiania orzeczeń, rent, 

różnych interwencji, pomoc w założeniu konta bankowego, składaniu wniosków (turnus 

rehabilitacyjny, wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego ze środków PFRON 

w ramach programu „Aktywny samorząd” -   personel  Działu został przeszkolony przez 

pracownika PCPR);  

 

 

II. Pilotowanie absolwentów. 

 

- Nowe miejsca pobytu - pracownicy Działu towarzyszą wychowankom rozpoczynającym 

samodzielne życie poza Laskami pomagając w przygotowaniu i wysyłaniu dokumentów również 

drogą elektroniczną; organizując  zajęcia z orientacji przestrzennej w nowym miejscu pobytu itp.  

- Dawni absolwenci - troską Działu są również absolwenci z lat ubiegłych, wspierani są w 

szukaniu pracy i innych życiowych sprawach (m. in. załatwianie rent socjalnych, rent rodzinnych 

i zasiłków pielęgnacyjnych, alimentów itp.), 

-  Zjazdy absolwenckie - W roku sprawozdawczym zorganizowano dwa Zjazdy Absolwentów. 

W dniach 22-24 czerwca 2018 roku Laski rozbrzmiewały gwarem rozmów i radością spotkań 

absolwentów, którzy przybyli na Zjazd zorganizowany z okazji obchodów 50–lecia Domu św. 

Maksymiliana. (wysłano 448 zaproszeń). Uczestniczyło w nim 83 osoby niewidome (w tym 37 

kobiet i 46 mężczyzn) oraz ich  przewodnicy, nauczyciele, wychowawcy, siostry i 

przedstawiciele kierownictwa Ośrodka i Zarządu TOnOS – łącznie 138 osób.  

- W dniach 8 – 9 września 2018 r. odbył się Zjazd Absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 

Laskach w latach 1977 – 1979. Udział w nim wzięło 17 osób niewidomych (10 kobiet i 7 

mężczyzn) oraz ich przewodnicy, byli nauczyciele, wychowawcy i  władze Towarzystwa – razem 

42 osoby. 

Były to cenne i bardzo pouczające spotkania. Będzie kontynuowana organizacja zjazdów 

kolejnych roczników absolwentów. 

 

Dzień Absolwenta Lasek - w roku sprawozdawczym odbyło się tradycyjnie doroczne spotkanie 

wychowanków w drugą niedzielę października z okazji Dnia Absolwenta Lasek. 

- Wypoczynek niewidomych starszych pań - w dniach 16-25 lipca 2018 r. we współpracy z 

siostrami z Domu  św. Stanisława zorganizowano wypoczynek dla starszych pań z dysfunkcją 

wzroku. Panie brały czynny udział w aktywnościach ruchowych: zajęciach na basenie 
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rehabilitacyjnym, rehabilitacji ruchowej, orientacji przestrzennej, dogoterapii, nauce czynności 

dnia codziennego, jeździe na tandemach, spacerach oraz nordic walking. Popołudniami 

uczestniczyły w prelekcjach i spotkaniach m. in. na temat 100-lecia Zgromadzenia Sióstr 

Franciszkanek Służebnic Krzyża, nowoczesnych technologii. Niewidoma absolwentka Alina 

Słowik opowiedziała o swojej przygodzie z teatrem – uczestniczy w spektaklu „Spójrz na mnie” 

w Teatrze Śląskim, gdzie oprócz Aliny grają cztery osoby niewidome i trzech aktorów. Wspólne 

śpiewy i tańce, razem z uczestnikami Klubu Seniora - Piękna Jesień, towarzyszyły kilkukrotnie 

podczas wypoczynku w Laskach. Uczestnicy wzięli również udział w wycieczce-pielgrzymce do 

Choszczówki oraz obejrzeli wspaniałe przedstawienie w wykonaniu Sióstr Franciszkanek 

Służebnic Krzyża o życiu Matki Róży Czackiej. 

 - Życzenia  bożonarodzeniowe: wysłano 2283 życzeń w brajlu i czarnym druku oraz 170 w 

samym czarnym druku. Wysyłka obejmowała absolwentów, osoby nowo ociemniałe, beneficjenci 

projektów zrealizowanych, osób i firm współpracujących z Działem ds. Absolwentów, 

Duszpasterstw Niewidomych. Z okazji Świąt odebrano mnóstwo telefonów, listów i kartek. 

Utrzymywany jest stały kontakt z wieloma wychowankami. 

- Baza Absolwentów - prowadzona baza absolwentów jest  starannie uzupełniana i udoskonalana 

– (zawiera 2868 żyjących absolwentów) poprzez: aktualizowanie adresów korespondencji 

absolwentów, numerów telefonów itp., dodawanie nowych rekordów i usuwanie nieaktualnych, 

utrzymywanie kontaktu z absolwentami chcącymi skorygować lub usunąć swoje dane, 

sprawdzanie i modyfikowanie rekordów w oparciu o dane zawarte w segregatorach i innych 

zapisach papierowych. Ponadto utrzymywany jest stały kontakt z twórcą aplikacji w celu jej 

ciągłego ulepszania. Została wdrożona procedura dot. Przechowywania i przetwarzania danych 

wynikających z regulacji RODO. Wszyscy absolwenci otrzymali pisemną informację o 

prowadzeniu bazy i przetwarzaniu ich danych osobowych oraz na osobistą prośbę o możliwości 

dokonywania wszelkich zmian w swoich danych. Informację o wejściu w życie z dniem 

25.05.2018 r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO (obowiązek 

informacyjny). 

 

 

 

 

 

 III. Pomoc socjalna i społeczna 

 

- Funduszu usamodzielniania absolwentów im. Andrzeja Czartoryskiego - wiele rodzin 

dawnych absolwentów jest w dużej biedzie, dlatego z Funduszu usamodzielniania absolwentów 

im. Andrzeja Czartoryskiego była udzielana pomoc finansowa i socjalna. Przyznano 9 zapomóg, 

na łączną kwotę 3.000,0 zł.;  wysyłano paczki  (wydawnictwa w brajlu, odzież, żywność).  

 Finał Filantropijnego Turnieju Żurawno Polo Cup  - w dniu 9 września 2018 roku odbył się 

finał Filantropijnego Turnieju Żurawno Polo Cup w Piaskach Duchownych. Organizatorem 

imprezy był Kazimierz Czartoryski. Organizację spotkania wspomogli pracownicy Działu 

sprzedając cegiełki, z których dochód w kwocie 12.070,00 zł. został wpłacony na Fundusz im. 

Andrzeja Czartoryskiego. 

- Wyjazdy służbowe - pracownicy wyjeżdżali w  delegacje do domów rodzinnych absolwentów i 

instytucji działających na ich rzecz w celu: pomocy w załatwianiu różnych spraw w ośrodkach 

pomocy społecznej, m.in. skierowania do Żułowa, renty rodzinne, odwiedziny absolwentów w 

DPS-ach, pomocy w zatrudnieniu itp. Ponadto odwiedzaliśmy i pomagaliśmy absolwentom 

mieszkającym na terenie Warszawy. Ilość przejechanych kilometrów w sprawach osób z 

dysfunkcją wzroku wyniosła 4278,93 km 
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- Stypendia - z naszym udziałem została przyznana pomoc finansowa/stypendialna  na rok 

akademicki 2017/2018 dla absolwentów uczących się powyżej szkół średnich: 

- z Funduszu Wieczystego Millenium im. płk Bolesława Orlińskiego otrzymała 1osoba (1K), 

- z Funduszu Hanny i Zdzisława Broncel otrzymało 14 osób (7K, 7M), 

Łącznie 15 osób. Wiodącym kierunkiem studiów była Fizjoterapia. Komisja Stypendialna 

spotkała się kilkukrotnie w ciągu roku akademickiego. 

na rok akademicki 2018/2019 dla absolwentów uczących się powyżej szkół średnich: 

- z Funduszu Wieczystego Millenium im. płk Bolesława Orlińskiego otrzymały 3 osoby (1K, 

2M), 

- z Funduszu Hanny i Zdzisława Broncel otrzymało 6 osób (1K, 5M), 

Łącznie 9 osób. Wiodącym kierunkiem studiów również jest Fizjoterapia. Korespondencję i 

dokumentację dotyczącą pomocy finansowej prowadzi nasz Dział.  

 

IV. Rehabilitacja podstawowa, społeczna i zawodowa osób dorosłych i nowo ociemniałych. 

 

Doradztwo zawodowe, monitorowanie rynku pracy, poszukiwanie zawodów możliwych do 

wykonywania przez osoby niewidome, śledzenie zmian w przepisach prawa pracy, rozeznanie 

możliwości dalszego kształcenia, pomoc niewidomym w przekwalifikowaniu się, dofinansowania 

do zakładanej działalności gospodarcza itp. to zadania, które realizujemy. 

- Rehabilitacja osób dorosłych nowo ociemniałych - w 2018 roku otrzymaliśmy 11 zgłoszeń 

osób dorosłych  nowo ociemniałych, z czego 7 skorzystało z rehabilitacji,  a jedna zapisała się do 

Klubu Seniora – Piękna jesień. Nowo ociemniałe osoby skorzystały między innymi z: konsultacji 

tyflopedagogicznych, doradcy zawodowego, psychologicznych, informatycznych, 

fizjoterapeutycznych; zajęć z orientacji przestrzennej, nauki brajla, czynności dnia codziennego, 

nowoczesnych technologii. Osoby te korzystały z wyżywienia i noclegów na terenie 

Towarzystwa. 

 

- Instytucja szkoleniowa: w roku sprawozdawczym działając, jako Instytucja Szkoleniowa 

przeprowadzono:  indywidualne szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla 9 osób w ramach 

zleconego zadania publicznego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych” przeprowadzonego przez Dział ds. Absolwentów projektu „Klub Seniora – Piękna 

Jesień”), 

- szkolenie z zakresu obsługi urządzeń dostosowanych do możliwości osób z dysfunkcją 

wzroku dla 4 osób w ramach Aktywnego Samorządu,  

Ze szkoleń ogólnie skorzystało 13 osób. Wszystkie szkolenia w roku 2018 miały charakter 

indywidualny. 

 

- Agencja Zatrudnienia to kolejne zadanie Działu.. 

- nieustająco poszukujemy  nowych usług, specjalności i stanowisk pracy dla niewidomych, 

- w  2018 roku dzięki działalności Agencji Zatrudnienia pracę podjęło 11 osób z dysfunkcją 

wzroku (w tym 8 na podstawie umowy o pracę), które zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i 

Specjalności dla Potrzeb Rynku Pracy zostały przyporządkowane do następujących grup 

elementarnych zawodów:  2 - pracownicy call center, 4 -  technicy fizjoterapii i masażyści, 1 -  

specjaliści nauczania i wychowania, 1 - kelnerzy, 1 - muzycy i pokrewni, 1 -  przewodnicy 

turystyczni i piloci wycieczek, 1 -  kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej; 

Najczęstszą formą zgłaszania się osób poszukujących pracy jest poczta elektroniczna, na którą 

przesyłają swoje cv wraz z informacją o oczekiwaniach w stosunku do przyszłej pracy.  

- udzielono poradnictwa zawodowego dla 34 osób  z dysfunkcją wzroku, 
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- pracodawcom (13) udzielano usługi doradcze oraz przeprowadzano prezentacje stanowisk pracy 

dostosowanych do potrzeb i możliwości osób z wadami wzroku. Spotkania z pracodawcami 

odbywały się bądź w siedzibie Działu, bądź w firmie pracodawcy. 

 

V.  Pomoc tyfloinformatyczna: 

Prowadzona była pomoc tyfloinformatyczna poprzez:  

- Zapoznawanie uczniów, absolwentów, osób nowo ociemniałych i ich rodzin ze sprzętem 

tyfloelektronicznym i tyloinformatycznym:  

  - mówiące urządzenia medyczne (waga łazienkowa, ciśnieniomierz, glukometr,         

termometr bez dotykowy), 

 - odtwarzacze książek mówionych (Czytak, PlexTalk, SansaClip),  

            - powiększalnik stacjonarny,  

            - urządzenia z ekranami dotykowymi (telefony z systemem android i ios) wraz z     

            oprogramowaniem dla osób z dysfunkcją wzroku, pomocnym w codziennym   

            funkcjonowaniu (lupa, program udźwiękawiający, programy wspomagające     

            poruszanie się po mieście). 

- W ubiegłym roku udzielono rad i pomocy w wypełnieniu  10 wniosków o dofinansowanie 

zakupu sprzętu elektronicznego ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny 

samorząd”. 

- Świadczona była  również pomoc w konfiguracji i w zakupie sprzętu,  

np. organizacja prezentacji różnych modeli komputerów w sklepie komputerowym, pomoc  

w wyborze i zakupie.  

- Ponadto 10 osób zostało objętych indywidualnym wsparciem i nauką obsługi komputera 

(lub innego urządzenia) w miejscu zamieszkania, na własnym sprzęcie, osoby te zamieszkują 

na terenie Warszawy, łączna liczba godzin udzielonego wsparcia 150: średnio po ok. 15h na 

osobę. 

 

VI. Inne działania 

 

-  Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych - Kierownik Działu jest członkiem  

Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie powiatu 

warszawskiego - zachodniego co daje możliwość poznania problemów lokalnego środowiska 

osób niepełnosprawnych.  

- Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND – W niedzielę 14 października 2018 

roku Dział ds. Absolwentów gościł uczestników XVI edycji Konferencji REHA FOR THE 

BLIND IN POLAND. Niewidomi mogli zapoznać się ze wsparciem jakiego udzielamy dorosłym 

osobom z dysfunkcją wzroku. Dodatkowo poznawali funkcjonowanie mówiących sprzętów m. 

in.: glukometru, ciśnieniomierza i wagi. Chętni korzystali z  prezentacji i ćwiczeń z nordic 

walking. Wśród przybyłych gości było wielu naszych absolwentów. 

 

 

- Projekt 45 +  

Od 18 września 2015 roku prowadzimy realizację projektu „45+” w ramach umowy o 

finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Umowa zawarta z Powiatowym Urzędem Pracy w 

Błoniu. Z dofinansowania skorzystało  22 pracowników Towarzystwa w wieku 45+ uczestnicząc 

w sumie  w 17  różnych kursów i 7 studiach podyplomowych. 

Projekt trwa do zakończenia wszystkich form kształcenia przez uczestników. 
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 Projekt Klub Seniora – Piękna Jesień 

Od 1 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Dział ds. Absolwentów realizował kolejną 

edycję projektu „Klub Seniora – Piękna Jesień” dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu 

na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Projekt skierowany był do osób z dysfunkcją 

wzroku z województwa mazowieckiego w wieku 60+ wraz z przewodnikami.  

Miejscem spotkań Klubu Seniora był Dom Przyjaciół Niewidomych im. Henryka Ruszczyca w 

Laskach. 

Informacja o rozpoczęciu realizacji szerszej oferty skierowanej do osób starszych 60+ dotarła do 

dotychczasowych klubowiczów w formie ustnej i pisemnej poprzez dystrybucję materiałów 

informacyjnych.  

Podczas spotkań seniorzy byli pod opieką opiekunów/animatorów. 

Uczestnicy skorzystali z zajęć z instruktorami aktywności ruchowej (zajęcia na basenie 

rehabilitacyjnym, jazda na tandemach, spacery na wolnym powietrzu, nordic walking,); 

Uczestniczyli w spotkaniach z prelegentami zdrowego stylu życia (profesorowie ze Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z wydziału nauk o żywieniu człowieka i konsumpcji, 

ociemniały lekarz-chirurg).  

Spotykali się z instruktorami gier dostosowanych do osób z dysfunkcją wzroku.  

Brali udział w  spotkaniach autorskich z aktorami, podróżnikami, reżyserem, osobami 

duchownymi i postaciami życia publicznego.  

Podczas spotkań klubowicze korzystali z posiłku w postaci obiadów oraz spotkań przy kawie. 

Przy wspaniałej aurze seniorzy wraz z przewodnikami przez cały okres projektowy mogli cieszyć 

się zajęciami na wolnym powietrzu.  

Na wszystkich spotkaniach uczestnicy podpisywali listę obecności.  

Spotkanie „Andrzejkowe” było okazją do pochwalenia się swoimi umiejętnościami tanecznymi 

nabytymi podczas warsztatów taneczno/gimnastycznych oraz otrzymanym wyróżnieniem za 

wzorowe uczestnictwo w zajęciach.  

Ponadto zorganizowana została wycieczka integracyjna w okolice Sandomierza. Podczas 

dwudniowej wycieczki klubowi seniorzy zwiedzili wiele ciekawych miejsc. Pierwszym był 

Zwoleń, w którym obejrzeli m. in. horyzontalny Zegar słoneczny, Pomnik Jana Kochanowskiego, 

Parafię Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Centrum Regionalne. Kolejnym odwiedzonym 

miejscem był Opatów, gdzie zwiedzili m. in. Podziemną Trasę Turystyczną, Kolegiatę św. 

Marcina oraz Ryneczek. Seniorzy zakwaterowani byli w miejscu o równie ciekawej historii - 

Czyżów Szlachecki. Wieczorek integracyjny upłynął radośnie przy wspólnych śpiewach i 

tańcach. Następnego dnia przejechali do Sandomierza, gdzie zwiedzanie rozpoczęli od Mszy 

Świętej w Bazylice Katedralnej pw. Narodzenia NMP. Inne zwiedzone atrakcje Sandomierza to 

m. in.: Starówka-Rynek, Brama Opatowska, Ucho Igielne. Wycieczkę zakończono słodko - 

Krówką Opatowską - wyrobem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Opatowie. Podczas 

wycieczki klubowicze byli pod opieką trzech opiekunów wycieczki.  

Podniesienie kompetencji cyfrowych i samodzielności seniorów nastąpiło poprzez 

przeprowadzenie indywidualnych szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych. W sumie odbyło się 

90 godzin zajęć dydaktycznych z zakresu m. in. specjalistycznych programów komputerowych, 

różnego rodzaju urządzeń elektronicznych dostosowanych do potrzeb osób niewidomych i 

słabowidzących tj. powiększającej myszy optycznej, mówiąca wagi kuchennej, metkownicy 

brajlowskiej, urządzeń lektorskich. Szkolenia spowodowały wzrost umiejętności korzystania z 

np. portali społecznościowych, bankowości elektronicznej, poczty elektronicznej czy ogólnie z 

szybszej wymiany informacji. Szkolenie przygotowało uczestników do korzystania z aktualnie 

dostępnych na rynku urządzeń dostosowanych do potrzeb osób niewidomych w zakresie 

podstawowym. Szkolenia były dostosowane do aktualnych umiejętności uczestników. 

Dzięki warsztatom taneczno/gimnastycznym u seniorów wzmocniła się potrzeba regularnego 

ruchu i potrzeba kontaktów społecznych.  
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Bogaty program zajęć klubowych zainicjował potrzebę wyjścia z domu oraz zachęcił nowe osoby 

do zapisania się do Klubu Seniora. Przy kawie seniorzy omawiali swoje codzienne problemy co 

inicjowało współdziałanie w grupie i reagowanie na sytuacje trudne. Wymieniano się 

informacjami o np. bezpłatnych usługach opiekuńczych. Wszystkie działania były kontrolowane 

również przez działającą w Klubie Seniora - Piękna Jesień Radę Klubu. Wszystkie zajęcia 

prowadzone były przez osoby niezwykle zaangażowane, energiczne i również niepełnosprawne 

wzrokowo i ruchowo.  

Spotkanie opłatkowe w grudniu było spotkaniem kończącym edycję 2018 ASOS w Klubie 

Seniora. Zaplanowane zostały już daty spotkań na przyszły rok.  

Przez cały czas trwania projektu prowadzona była strona internetowa, gdzie zamieszczano 

wszystkie aktualne informacje o wydarzeniach w Klubie Seniora. Ostatecznie w projekcie Klub 

Seniora – Piękna Jesień zapisanych jest 78 członków w wieku 60+. W 2018 roku odbyło się 11 

spotkań klubowych z dofinansowaniem z Ministerstwa oraz 5 bez dotacji. 

Klub Seniora –Piękna Jesień działa niezależnie od otrzymanych dotacji. 

 

Więcej wiemy, lepiej wspieramy - monitorowane są wszystkie wydarzenia w Polsce dotyczące 

spraw osób niepełnosprawnych, a szczególnie niewidomych poprzez uczestnictwo pracowników 

Działu m.in. w posiedzeniach  Parlamentarnego Zespołu  ds. osób z niepełnosprawnością narządu 

wzroku, kilkunastu konferencjach, różnych szkoleniach, warsztatach, konsultacjach itp. 

Pracownik Działu, Agnieszka Nowacka uzyskała certyfikat trenera programu profilaktyki 

przestępczości. Certyfikat potwierdza kompetencje związane z ukończeniem kursu 

uprawniającego do prowadzenie spotkań edukacyjnych z zakresu zapobiegania przestępczości ze 

szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy. Szkolenie organizowała Niebieska Linia.  

 

 

 

 

Zapraszam do śledzenia naszych stron: www.dzialabsolwentow.laski.edu.pl oraz 

www.promocjaikariera.pl . 

 

 

        /-/ Krystyna Konieczna 

 

Laski, 08.03.2019 r. 

http://www.dzialabsolwentow.laski.edu.pl/
http://www.promocjaikariera.pl/

