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zfzesza osoby niewidome i słabowidzące, o których mowa w § 11
2,3i 4, zwane dalej niewidomymi, w celu ich społecznej integracji,

wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji,
zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu
ochrony ich praw obywatelskich.
Związek reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych
państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych
instytucji,
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Realizacja celów statutowych :

Związek realizuje w szczególności przez:
1. rejestrację i przyjmowanie niewidomych w poczet członków,
2. prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i
zawodowej niewidomych dorosłych i dzieci w różnych formach oraz
prowadzenie własnych ośrodków leczniczo- i szkoleniowo-
rehabilitacyjnych,
3. działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny,
4. organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej
niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku
dorosłych i dzieci,
5. działania narzecz wydawania podręczników szkolnych, czasopism i

innych wydawnictw pismem punktowym, drukiem powiększonym oraz na
innych nośnikach dostępnych dla niewidomych, a także na rzecz
zwiększenia dostępności pomocy dydaktycznych,
6. prowadzenie specjalistycznych bibliotek,
7. współdziałanie z organizacjami i instytucjami właściwymi w
rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych osób niewidomych oraz z
innymi instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej, a także
prowadzenie własnych poradni, domów pomocy społecznej, świetlic
terapeutycznych, klubów samopomocowych, ośrod ków wsparcia,
środowiskowych domów samopomocy i innych placówek opiekuńczo-
rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności
zawodowej,
8, działania na rzecz aktywizacji zawodowej niewidomych, pomoc w
organizowaniu się zawodowych środowisk niewidomych, organizowanie
różnych form kształcenia iszkolenia zawodowego, poradnictwo oraz
pomoc w znajdowaniu zatrudnienia,
9. działania narzecz szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
nauczycieli, instruktorów rehabilitacji, innych osób pracujących z
niewidomymi i na rzecz niewidomych, a także rodziców i opiekunów osób
niewidomych,
10. inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących
niewidomych,
11. działalność ekspercką oraz inicjowanie i prowadzenie badań i prac
rozwojowych z zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb
niewidomych,
12. organizowanie konferencji, sympozjów, konkursów,
13. organizowanie indywidualnej pomocy dla członków w rozwiązywaniu
źyciowych problemów,
14. działania na rzecz profilaktyki uzależnień,
15. organizację i promocję wolontariatu oraz innych
zinstytucjonalizowanych form wspierania,
16. prowadzenie działal ności edu kacyj nej i promocyjne j na rzecz
niewidomych z wykorzystaniem środków masowego przekazu i własnych
publikacji oraz popularyzowanie zagadnień z zakresu profilaktyki
zdrowotnej i ochrony narządu wzroku.
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działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

prowadzenie
poradnictwa
psychologicznego,
prawnego,

prowadzenie zajęć z
usprawnlanla

rehabilitacji
podstawowej,
orientacji
przestrzennej,
prowadzenie zajęć

usprawniających i

rehabilitacyjny,
pozyskiwanie środków
na działalność na rzecz

niewidomych,
awowanie opieki

az udzielanie
profesjonalnej pomocy,

warsztatów dla dzieci i

młodzieży z dysfunkcją
wzroku, pozyskiwanie
wolontariuszy i

opiekunów dla osób

organizowanie świetlic
dziennego pobytu,
prowadzenie spotkań
ze specjalistami z
zakresu profilaktyki
zdrowotnej, promocji
zdrowego stylu życia,
przeciwdziałania
uzaleznieniom l

patologiom społecznym
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działalność na zecz osób
niepełnospriwnych

organizowanie l85.52.2
wyJazdów turystytrno l

rekreacyjnych,
sportowych dla osób z
dysfunkcją narządu
wzroku oraz ich
opiekunów,
organizowanie imprez
okolicznościowych,
prowadzenie świetlic w
kołach terenowych
posiadających
odpowiednie zaplecze,
organizacja warsztatów
plastycznych, itp.
prowadzenie
muzykoterapii, święta
białej laski,
organizowanie zajęć i
spotkań chóru,
organizowanie
wspólnych wyjść do '

teatru i kina,

Iorganizowanie
wycieczek
krajoznawczych,
wyjazdów do
sanktuariów oraz
miejsc kultury
dziedzictwa
narodowego
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działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

Związek w okresie
sprawozdawczym w
zakresie działalności
organizował wyjazdy
turystyczno rekreacyjne
i sportowa dla osób z
dysfunkcja wzroku oraz
imprezy o charakterze
integracyjnym oraz
okolicznościowym na
terenie województwa
mazowieckiego oraz
całego kraju
organizowanie
wyjazdów turystyczno
rekreacyjnych,
sportowych dla osób z
dysfunkcją narządu
wzroku oraz ich
opiekunów,
organizowanie imprez
okolicznościowych,
prowadzenie świetlic w
kołach terenowych
posiadających
odpowiednie zaplecze,
organizacja WarsztatóW
plastycznych, itp.
prowadzenie
muzykoterapii, święta
białej laski,
organizowanie zajęć i

spotkań chóru,
organizowanie
wspólnych wyjść do
teatru i kina,
organizowanie
wycieczek
krajoznawczych,
wyjazdów do
sanktuariów oraz
miejsc kultury
dziedzictwa
narodowego
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z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości
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Iub więcej

skarbu państwa

wskozać
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I Turnus Wypoczynkowo

Rekreacyjny -Wycieczka
rehabilitacja zawodowa i

społeczna
PFRoN 2,000.00 zł

2 Trzydniowa wycieczka
integracyjno - rekreacyjna
do Kazimierza Dolnego,
Nałęczowa, Puław i okolic

integracja i wypoczynek Starosta Gostyniński 4,000.00 zł

3 Wycieczka krajoznawczo-
turystyczna Krynica Morska

ntegracja wypoczynek i

,ehabiltacja
PCPR PFRON Grodzisk Mazowiecki 33,709.00 zł

4 lntegracja społeczna osób
niewidomych i

słabowidzacych

integracja społeczna osób
niewidomych i słabowidzących

Gmina Grodzisk Mazowiecki 25,000.00 zl

5 Wspieranie
usamodzielniania się i

integracji osób niewidomych
i słabowidzących

ochrona i promocja zdrowia Gmina Milanówek 3,000.00 z,

6 Dzień Białej Laski rehabilitacja społeczna -
dofinansowanie sportu, kultury
iturystyki osób
niepełnosprawnych

PFRON PCPR Legionowo 1,000.00 zł

Wyjazd do teatru rehabilitacja społeczna -
dofinansowanie sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych

PFRON PCPR Legionowo 7,725.0Oz,

8 Spotkanie opłatkowe rehabilitacja społeczna -
dofinansowanie sportu, kultury
i turystyki osób
niepełnosprawnych

PFRON PCPR Legionowo 1,000.00 zł

lednodniowa wycieczka rehabilitacja społeczna -
dofinansowanie sportu, kultury
iturystyki osób
niepełnosprawnych

PCPR PFRON Lipsko 2,940.00 zl

10 Organizowanie regionalnych
imprez kulturalnych,
sportoWych, turystycznych i

rekreacyjnych dla osób
niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność
w tych dziedzinach

rehabilitacja społeczna -
dofinansowanie sportu, kultury
i turystyki osób
niepełnosprawnych

Centrum Polityki Społecznej Maków
Mazowiecki

9,528.00 zł

t7 Wyjazd integracyjno -

szkoleniowy do Sianożęt
rehabilitacja zawodowa i

społeczna osób
niepełnosprawnych

PCPR Mińsk Mazowiecki 7,000.00 zł

12 Dzień Białej Laski integracja społeczna osób
niepełnosprawnych

PCPR Mińsk Mazowiecki 900.00 zł

13 Działania na rzecz integracji i

zwiększenia uczestnictwa
osób niepełnosprawnych w
życiu społecznym

rehabilitacja społeczna osób
niepełnosprawnych

Miasto Mława 1,000.00 zl

7Ą Wspierania i wyrównywanie
szans rodzin i osób będących
w trudnej sytuacji życiowej

poprawa kondycji psychicznej
podopiecznych, poczucia
przynależności społecznej

Miasto Mława 1,000.00 zł

15 Wyjazd Turystyczno i

lntegracyjny " Nad Brzegiem
Bałtyku"

integracja i aktywizacja
społeczna osób
niepełnosprawnych i ich rodzin

Miasto Gmina Nowy Dwór
Mazowiecki

5,000.0O z]
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15 Pracownia życia
codzićnnego - warsztaty
kreatywności i rozwoju
zainteresowań osób
niewidomych i

słabowidzących

rozwój zainteresowań osób
niewidomych i słabowidzących

Miasto stołeczne warszawa
Dzielnica ochota

7,400.00 z]

t7 Świetlica dziennego pobytu-
kontynuacja - przeciw
samotności

integracja społeczna osób
niepełnosprawnych

Miasto stołeczne warszawa
Dzielnica ochota

5,000.00 zł

18 Organizowanie imprez
kulturalnych, sportowych,
turystycznych i

rekreacyjnych dla osób
niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność
w tych dziedzinach

integracja i rehabilitacja
społeczna osób
niepełnosprawnych

Miasto Ostrołęka 5,740.00zl

19 Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych,
mieszkańców miasta
Ostrołęki

Prowadzenie grupowych i

indywidualnych zajęć, które
mają na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie
umiejętności niezbędnych do
samodzielnego funkcjonowania
osób niepełnosprawnych,
rozwijających umiejętności
sprawnego komunikowania się
z otoczeniem w różnych rolach
życiowych

Miasto Ostrołęka 6,000.00 zł

20 Działania w zakresie dbania
o własne zdrowie ijego
ochronę. Wspieranie usług
leczniczo terapeutycznych
dla osób niewidomych i

słabowidzących

poprawa zdrowia, lecznictwo i

terapia
Gmina piaseczno 15,000,00 zł

27 Aktywizacja i integracja
społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym

Aktywizacja i integracja
społeczna osób zagrożonych
wykl uczeniem społecznym

Gmina konstancin Jeziorna 4,000.00 zł

22 U powszechnianie turystyki i

rekreacji krajoznawczej dla
osób dorosłych z terenu
Gminy Lesznowola

rehabilitacja społeczna osób
niewidomych i słabowidzących

Gmina Lesznowola 7,842.00 zł

23 Organizacja przedsięwzięć
tUrystycznych i

krajoznawczych dla
mieszkańców Gminy
konstancin Jeziorna

wyjazd turystyczno rekreacyjny
osób niepełnosprawnych

Gmina konstancin Jeziorna L7,200,00 zl

2Ą ziemia Łowicka rehabilitacja społeczna osób
niepełnosprawnych, rekreacja i

wypoczynek

Gmina Michałowice 7,000.00 zł

25 Dzień Białej Laski rehabilitacja społeczna -
dofinansowanie sportu, kultury
i turystyki osób
niepełnosprawnych

PCPR Przysucha 1,890.00 zł

26 turustyka dla osób
niepełnosprawnych -

wycieczka

wyj azd tu rystyczno rekreacyjny
osób niepełnosprawnych

PFRON Starostwo Siedleckie 3,000.00 zl

27 Łowicz 2015 rehabilitacja zawodowa i

społeczna osób
niepełnosprawnych

PFRON Miasto Siedlce 1,800.00 zł
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28 Pknk Rodzinny aktywizacja osób
niepełnosprawnych i ich rodzin

Powiat Sierpecki 500.00 z]

29 Zobaczyć dotykiem Upowszechnianie kultury
fizycznej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych -
integracja osób
niepełnosprawnych

Miasto sochaczew 1,120.00 z]

30 Niepełnosprawni dążą do
żVcia w trzeźwości

terapia i rehabilitacja osób
niewidomych i słabowidzących,
poszerzanie wiedzy na temat
uzależnień

Miasto stołeczne warszawa
Dzielnica wola

10,000.00 zł

31 Świętulmy razem na Woli rehabilitacja społeczna -
dofinansowanie sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych

Miasto stołeczne warszawa
Dzielnica wola

6,850.00 zł

32 N iepełnosprawni wzrokowo,
ale pełnosprawni sportowo

rehabilitacja społeczna -

dofinansowanie sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych

Miasto stołeczne warszawa
Dzielnica Bemowo

10,000.00 zł

33 Wypoczynek Letni dla dzieci
niewidomych i

słabowidzacych

wypoczynek i rehabiltacja
społeczna dzieci
niepełnosprawnych

Miasto Ttuszcz 1,000.00 z]

34 żeglarzem Być wyjazd turystyczno
krajoznawczy - integracja
społeczna

PCPR Wołomin PFRON 2,975.87 z1

35 Sport, kultura i turystyka
rsób niepełnosprawnych

rehabilitacja społeczna -
dofinansowanie sportu, kultury
iturystyki osób
niepełnosprawnych

PFRON Wołomin 15,880.00 zł

3€ Działania na rzecz integracji
osób niepełnosprawnych

rehabilitacja społeczna -
dofinansowanie sportu, kultury
iturystyki osób
niepełnosprawnych

Miasto zielonka Miasto wołomin 8,100.00 z]

37 Działania na rzecz integracji
osób niepełnosprawnych

rehabilitacja społeczna -
dofinansowanie sportu, kultury
i turystyki osób
niepełnosprawnych

Miasto wołomin Miasto zielonka 8,183.00 z]

38 lofinansowanie sportu,
<ultury i turystyki osób
riepełnosprawnych

rehabilitacja społeczna -
dofinansowanie sportu, kultury
iturystyki osób
niepełnosprawnych

pcpR wołomin 3,057.00 z]

39 ABC Turystyki i zdrowia integracja wypoczynek i

rehabiltacja
Gmina ożarów Mazowiecki 6,000.00 zł

40 Biała Laska integracja społeczna osób
niewidomych i słabowidzących

Miasto Zyrardow 5,000.00 zł

l] Tak
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