SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH
ZA ROK 2007
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I.

Stan zarejestrowanych podopiecznych
Głusi Sł. Słyszący

T.O. Gniezno

32

77

109

T.O. Jarocin

66

15

81

T.O. Kalisz

107

101

208

T.O. Leszno

119

74

193

T.O. Ostrów Wlkp.

59

112

171

T.O. Piła

31

125

156

T.O. Poznań

243

241

484

657

745

1402

Razem:

II.

Ogółem

Stan członków w poszczególnych kołach
Głusi Sł. Słyszący

Ogółem

T.O. Gniezno

32

77

109

T.O. Jarocin

66

15

81

T.O. Kalisz

94

108

202

T.O. Leszno

83

55

138

T.O. Ostrów Wlkp.

59

49

108

T.O. Piła

31

125

156

T.O. Poznań

243

241

484

608

670

1278

Razem:

Jest również 39 członków słyszących na terenie całej Wielkopolski oraz 5
głuchoniewidomych, razem w Kołach na terenie wielkopolski jest 1322 członków.
Rehabilitacja dorosłych inwalidów słuchu
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I.

Na terenie działania Oddziału jest 7 Terenowych Ośrodków Rehabilitacji i Wsparcia

Społecznego Niesłyszących.

II.

Liczba bezrobotnych – 47
- Koło Ostrów - 5
- Koło Poznań - 17
- Koło Kalisz - 10
- Koło Piła - 15

II.

Usługi podstawowe indywidualne ogółem – 11208
- prawne – 422
Porady prawne, sprawy majątkowe, spadkowe, tłumaczenie spraw
rozwodowych alimentacyjnych, sprawy rodzinne i osobiste. Były
to sprawy indywidualne. W większości wypadków uzyskano
pozytywne rozwiązanie dla inwalidów słuchu. Tłumaczenia w sądach w
sprawach

karnych,

mieszkaniowych,

spadkowych,

Sądach

Pracy

o

odszkodowania, utrzymanie pracy (niektóre sprawy ciągną się latami).
- zatrudnienia i pracy – 155
Pracownicy Oddziału i Terenowych Ośrodków udawali się z Inwalidami
słuchu nieraz wielokrotnie w celu załatwienia pracy lub zmiany stanowiska
zarówno w spółdzielniach inwalidzkich jak i w zakładach państwowych lub
także prywatnych. Załatwianie spraw w Urzędach Pracy.
- ochrona zdrowia – 532
Jest bardzo dużo spraw związanych z uzyskaniem lub zmianą grupy
Inwalidzkiej, spraw z leczeniem, z wizytami w ośrodkach zdrowia,
w szpitalach. Wymaga to nieraz kilkakrotnych wizyt z inwalidami
słuchu u lekarzy specjalistów.

- socjalno-bytowe – 950
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Reprezentowanie inwalidów słuchu w spółdzielniach Mieszkaniowych,
wszelkiego rodzaju urzędach. Każda sprawa wymaga uczestnictwa pracownika
PZG – tłumacza j. migowego w celu umożliwienia porozumienia się z
pracownikami urzędów. W wielu przypadkach uzyskano pomoc finansową na
najbardziej potrzebne wydatki (zakup odzieży, węgla, uzyskanie dodatku
mieszkaniowego, zakup faksów, aparatów słuchowych, itp.). Znalezienie
mieszkania dla naszych członków. Odwoływanie się od niekorzystnych decyzji
rentowych, tłumaczenie spraw na komisjach lekarskich w celu przyznania
renty inwalidzkiej lub jej przedłużenia.
- dotyczy nauki i rehabilitacji dzieci – 0
- życia codziennego – 1794
Rozwiązywanie wszelkich problemów życia codziennego
inwalidów słuchu. Łagodzenie i doprowadzanie do ugody wszelkich zatargów
między inwalidami słuchu oraz społecznością lokalną. Tłumaczenie wszelkich
niejasności życia codziennego. Pomoc w wypełnieniu wniosku do PFRON o
dofinansowanie na sprzęt komputerowy. Pomoc w wypełnianiu wniosków o
dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne.
- pomoc żywnościowa – 7355
Pomoc żywnościowa z Banków żywności dla naszych członków.
2. Liczba udzielonych porad - ogółem – 2381
Udzielanie porad we wszystkich sprawach życiowych inwalidów
słuchu, sprawy zdrowia, kształtowania rodziny, rozmowy
indywidualne.
3. Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych – 28
Uczestnictwo w przeprowadzanych wywiadach środowiskowych
Jako tłumacz języka migowego celem uzyskania pomocy rzeczowej
lub finansowej z urzędu.
4. Badania słuchu –

121
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- T.O. Gniezno

6

- T.O. Piła

16

- T.O. Leszno

20

- T.O. Ostrów Wlkp. 28
- T.O. Kalisz

51

5. Pomoc w wypełnianiu wszelkich dokumentów – 1093
Wypełnianie wniosków w celu przyznania sprzętu dla lepszego
porozumiewania się (faxy, aparaty słuchowe), pomoc w redagowaniu
pism, pisanie pism do urzędów, wypełnianie dokumentów do ZUS,
PZU. Pomoc w wypełnianiu wniosków na turnusy rehabilitacyjne.
Pisanie listów osobistych.
IV. Usługi podstawowe
Zajęcia rozwojowo-poznawcze w kołach
- liczba kół zainteresowań - 34
- liczba zajęć

- 773

- liczba uczestników

- 5489

Koła zainteresowań :
- plastyczne

-3

- komputerowe

-5

- fotograficzne

-1

- praktycznej pani

-3

- zdrowego żywienia

-3

- bibliot. czytelnicze

-1

- filmowe

-2

- seniora

-2

- rekreacji ruchowej

-1

- piłka nożna

-1

- siatkówka

-3

- szachy

-2

- dart

-3

- warcaby

-1
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- bilard

-2

- remibrydż

-1

Tłumaczenie i omawianie programów telewizyjnych
Odbyło się 482 spotkania w świetlicach terenowych ośrodków, na których uczestniczyło
6759 osób. Tłumaczone były programy telewizyjne, a następnie wyjaśniane tematy
niezrozumiałe w nich zawarte.
Tłumaczenie i omawianie artykułów z prasy
Odbyło się 230 spotkań, w których łącznie uczestniczyły 2236 osoby. Na spotkaniach
tych omawiano artykuły, wyjaśniano niezrozumiałe treści.
Zajęcia integracyjno – kulturalno – oświatowe.
Zorganizowano 54 imprezy, w których uczestniczyło 1808 osób m. in.: zawody w darta,
piłkę siatkowa, bilarda, remibrydża, zabawy taneczne, imprezy okolicznościowe – Dzień
Kobiet, Dzień Dziecka, baliki dla dzieci
Rajdy, wycieczki, imprezy turystyczne - 10 imprez – 295 osób.
V. Usługi specjalistyczne – rehabilitacja dodatkowa
Szkolenia i wykłady z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia,
konsultacje, badania profilaktyczne, zajęcia rehabilitacyjne - ruchowe – 174/650 osób.
Dom dziennego pobytu działa jeden przy świetlicy Oddziału Wielkopolskiego liczy 50
osób.
VI. Kursy języka migowego
Oddział zorganizował 12 kursów języka migowego w których uczestniczyło 167 osób.
Ochrona praw i interesów inwalidów słuchu.
- poszukiwania źródeł finansowania w celu zorganizowania imprez
Integracyjnych, popularyzacja problemów inwalidów słuchu w środkach
masowego przekazu – 1758 inicjatyw
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Łączna liczba wykonanych usług na terenie działania Oddziału Wielkopolskiego
wyniosła w roku 2007 – 35.489 usług.

7

