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Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomagam Niewidomym
Władysława Lorka za rok 2018.

Kluczowym wydarzeniem działalności Fundacji w roku 2018 było
utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego. Dzięki temu wydarzeniu otrzymaliśmy
dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na zakup urządzenia Salus-Talent do
głębokiej stymulacji elektromagnetycznej oraz wyposażenie gabinetu
zabiegowego.
Absolutnym priorytetem w działaniach Fundacji jest rehabilitacja społecznozawodowa naszych podopiecznych. W kontekście zakupionego sprzętu zostały
przeszkolone osoby do jego obsługi oraz wykonywania zabiegów w zakresie
masażu leczniczego.
W ramach działalności kulturalno-oświatowej zakupiliśmy sprzęt
muzyczny oraz nagłośnienie, również z dofinansowania Funduszu Europejskiego.
Dzięki posiadanemu sprzętowi mogliśmy zorganizować dwa spotkania
integracyjne w Zajeździe „Ostoja” pod hasłem „Spotkania z muzyką”.
Inne spotkania integracyjne to:
Ognisko w Starym Sączu.
Wyście na baseny do AQUA-CENTRUM w Chełmcu.
Udział w Miejskim Turnieju Szachowym w Nowym Sączu.
Udział w II Małopolskim Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
w Starym Sączu organizowanym przez PFRON w Krakowie.
Wyjazd do Muszyny z Klubem „CROSS”.
Kolejnym rozdziałem naszej działalności jest współpraca z MCK „Sokół’,
która przekłada się na udział naszych podopiecznych w wielu imprezach oraz
projekcjach filmów z autodeskrypcją.
Należy tu wymienić:
Koncert Noworoczny dla Sądeczan.

Koncert Noworoczny „Dzieci mają skrzydła”
Spotkanie z muzykiem ludowym Wojciechem Boguckim.
Filmy z autodeskrypcją: „Plan „B”, „Mężczyzna imieniem OVE”, „Za jakie
grzechy mój Boże”, „La La Land”, „Cudowny chłopiec”.
W ramach współpracy z MCK „Sokół” wzięliśmy udział w Forum Kultury Wrażliwej
organizowanym przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Prowadzenie
warsztatów w zakresie „Typhlo” zostało powierzone jednemu z naszych
pracowników, co uważamy za wielkie wyróżnienie.
Inną formą naszej działalności jest współpraca kontynuowana z Komisją
Integracji PTTK BESKID, w ramach której nasi podopieczni mogli uczestniczyć
w wielu imprezach, wycieczkach i rajdach.
Kulig w Ochotnicy Górnej.
Wyjazd do Krakowa, zwiedzanie Muzeum Oskara Schindlera, Galerii Sztuki Polskiej
w Sukiennicach.
Wycieczka do Zabrza.
Wycieczka do Limanowe j-Góra Miejska, Szczyrzyc - Opactwo Cystersów i Browar.
Wyjazd do Zakopanego –„Rajd Jaśka Meli”.
W zakresie likwidacji barier, Zarząd Fundacji zorganizował spotkanie z
Prezesem MPK Nowy Sącz Panem Andrzejem Górskim, którego tematem były
utrudnienia jakie napotykają niewidomi w autobusach MPK. W wyniku
przeprowadzonych rozmów zapewniono nas, że zgłaszane przez nas problemy
zostaną rozwiązane zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
W roku sprawozdawczym kontynuowaliśmy współpracę z Bankiem
Żywności w Krakowie, w wyniku której uzyskaliśmy możliwość regularnego
odbierania żywności ze sklepu BIEDRONKA w Nowym Sączu. Pozyskaną żywność
przekazujemy natychmiast naszym podopiecznym.
Podsumowując, Zarząd Fundacji stwierdza, że dalsze działania będą
prowadziły do poprawy poziomu życia naszych niewidomych - podopiecznych.

