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Po wyzwoleniu, na Zjeździe Stowarzyszeń Głuchoniemych w Łodzi, w dniu 25
sierpnia 1946r. powołano Polski Związek Głuchoniemych i Ich Przyjac iół. W dniu 20
czerwca 1948r. Towarzystwo "Opatrzność" weszło w skład tej organizacji jako O ddział
Wojewódzki. W 1955r. organizacja zmienił nazwę na Polski Związek Gł uchych, pod
którą działa do dziś.
Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie osób o różnym stopniu ubytku słuchu dla zapewnienia im pomocy we wszystkich sprawach życiowych.

Oddział Wiel-

kopolski Polskiego Związku Głuchych otacza swoją opieką około 1337 członków. Posi ada 7 Ośrodków rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących, gdzie pomocy
udzielają specjaliści do spraw rehabilitacji będący tłumaczami języka mig owego.
W Ośrodkach tych prowadzona jest również rehabilitacja sp ołeczna członków Związku.
Zapewniamy usługi tłumaczy języka migowego w załatwianiu spraw w urzędach,
sądach, placówkach służby zdrowia i innych.
Organizujemy dla naszych członków - inwalidów słuchu, ich rodzin wycieczki, rajdy,
imprezy rekreacyjno - sportowe, oraz od kilkunastu lat turnusy rehabilitacyjne, fest yny
- integracyjne, majówki, jubileusze, plenery malarskie.
Imprezy te odbywają się na terenie całego kraju i także poza jego granicami. Inwal idzi
słuchu biorą udział w zlotach zagranicznych, na których spotykają się z niesł yszącymi
z całego świata. Wszystkie wymienione zadania zrealizowano dzięki wsparciu, pomocy
administracji publicznej i sponsorów.
W ramach działalności statutowej osoby niesłyszące mogą korzystać z:
Turnusów rehabilitacyjnych dla młodzieży oraz dorosłych,
Osobistej pomocy pracowników znających język migowy przy załatwianiu wszelkich
spraw życiowych: mieszkaniowych, sądowych, urzędowych, w szkołach, zakładach
pracy, na policji, u lekarzy w przychodniach i szpitalach oraz w każdej najdrobnie jszej
sprawie, której osoby niesłyszącą nie są w stanie załatwić,
Główna księgowa PZG udziela wszechstronnej pomocy w sprawach zawodowych
i finansowych: wypełnianie formularzy PIT, podatki itp.,
Pracownicy służą radą w języku migowym we wszelkich kłopotach życiowych
podopiecznych, konfliktach rodzinnych, towarzyskich, zawodowych,
Osoby niesłyszące mogą korzystać z pomocy pracowników Oddziału w pisaniu pism
urzędowych, podań, listów prywatnych i innych,
Pracownicy

Związku

załatwiają

swoim

członkom

wszelkie

telefony

służbowe

i prywatne,
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Oddział kieruje osoby niesłyszące do lekarzy orzeczników w celu orzeczenia sto pnia
niepełnosprawności,
Oddział pośredniczy w poszukiwaniu pracy.
Nasza siedziba
Od 2008 roku nasza siedziba została przeniesiona na ulicę Przemysło wą do budynku
parterowego co znacznie ułatwia kontaktowanie się w różnych sprawach wszys tkim
członkom związku, a zwłaszcza seniorom.
Nasza świetlica jest "drugim domem" dla osób niesłyszących, daje im możliwość
spotkania się w gronie przyjaciół oraz rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
Organizowane są tu różnego typu imprezy, spotkania okazjonalne i towarzyskie,
konkursy i turnieje.
Prowadzimy również tłumaczone przez nas na język migowy zajęcia ze specjal istami
z różnych dziedzin życia takich jak : stomatologia, psychologia, porady prawne lub
innych w miarę potrzeb zainteresowanych.
Nasi podopieczni mogą również rozwijać swoje zdolności i umiejętności podczas
warsztatów plastycznych, zajęć kulinarnych, kursów komputerowych odbywających się
w naszej pracowni komputerowej bądź kursów fotograficznych.
W tym samym budynku mieści się siedziba Koła Terenowego PZG Poznań oraz Oddziału
Wielkopolskiego PZG jest to duże ułatwienie dla osób z całego województwa poni eważ
w jednym miejscu mogą załatwić swoje sprawy.
W roku 2010

na podstawie umów z Urzędem Miasta Poznania oddział realizował

następujące projekty na terenie miasta Poznania:
Świetlica w świecie ciszy”. Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej odbywały się 5 razy
w tygodniu przez 5 godzin dziennie. Udział w warsztatach dał możliwości samor ozwoju
osobom słabosłyszącym i niesłyszącymi poprzez:
Rozwijanie potencjalnych umiejętności poprzez sport, zajęcia gospodarstwa dom owego
czy zajęcia plastyczne
Rehabilitacja społeczna poprzez rozwój intelektualny i społeczny niesły szących
w czasie zajęć: tłumaczone są wiadomości, filmy czy artykuły prasowe, które
przybliżają rzeczywistość podopiecznym
Zwiększenie aktywności ruchowej poprzez zajęcia sportowe
Zdobywanie wiedzy poprzez pogadanki oraz roszady słowne
Zajęcia plastyczne rozwijają prace umysłowe i manualne
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Dzięki projektowi „Świetlica w świecie ciszy” osoby niesłyszące nie są odosobni one,
uczestniczyły

w rehabilitacji, w zajęciach

przez co się integrowały z osobami

słabosłyszącymi.
W projekcie wzięło udział 50 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem
niepełnosprawności intelektualnej, inwalidów słuchu. Podopieczni w przedziale
wiekowym od 20 – 75 lat, kobiety i mężczyźni z terenu miasta Poznania, głównie osoby
młode na rentach socjalnych lub się jeszcze uczące.
Prowadzenie świetlicy dało naszym podopiecznym możliwość rozwoju osob owości
i wyższą samoocenę. Poprzez prace manualne jak np. ozdabianie przedmiotów tec hniką
decoupage zwiększyło aktywność ruchową

i zdolność kreatywnego my ślenia

współdziałania w grupie. Na zajęciach plastycznych podopieczni mieli możliwość
poznawania różnych technik i przez co uczyli się

stosowania ich do wykonywania

różnych prac np.: malowanie na szkle i foli, koszyczki wiklinowe, ozdoby świąteczne.
Zajęcia z gospodarstwa domowego dało możliwość poznania różnych kuchni np.:
regionalnych oraz europejskich co chętnie wykorzystują w swoich gospodarstwach
domowych. Natomiast zajęcia sportowe zwiększyły ich sprawność ruch ową ćwicząc
zręczność i refleks.
Świetlica dała możliwość na dalsze, godne życie, jednak uczestnictwo w zaj ęciach dało
także możliwości:
rozwoju osobowości i wyższą samoocenę ,
rozwinięcie umiejętności wykonywania czynności życia codzienneg o, co wiąże się
z dużą zaradnością w życiu
zwiększenie aktywności ruchowej
kontakt ze środowiskiem miejscowym , kulturalnym
zwiększanie zasobu słów i ich znaczenia
zajęcia manualne , które wymagają myślenia
„Klub Seniora” Ciekawie zrealizowaliśmy projekt „Klub Seniora”, w którym znalazło
miejsce 70 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności inwal idów
słuchu. To podopieczni w przedziale wiekowym od 60 lat w wzwyż, kobiety i mężczyźni
z terenu miasta Poznania. Projekt został podzielony na kil ka pracowni tematycznych:
1:Pracownie tematyczne:
1) Grupa Sportowa

-

usprawnianie fizyczne (ćwiczenia na basenie i na sali

gimnastycznej)
2) Grupa Gospodarstwa Domowego– przygotowywanie zdrowych posiłków,

które

stanowiły poczęstunek dla grupy.
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3) Grupa historyczno -geograficzno-turystyczna
Działanie

2:

Aktywizacja

fizyczna

–

seniorzy

brali

udział

w

ćwiczeniach

gimnastycznych usprawniających aktywność ruchową na sali oraz na basenie. Zajęcia
prowadzili terapeuci i rehabilitanci. W wymienionych zajęciach wzięło udział 30 osób .
Zajęcia gimnastyczne na sali 15 osób gimnastyka usprawniająca 1x w t ygodniu i 15
osób na basenie po 45 min 1x w tygodniu.
Działanie 3.: Prelekcje dotyczące zdrowia i spraw społecznych: prelekcje odbywały
się we wtorki,

udział brało ok. 40 osób. Czas trwania

45 min. Prelekcje

przeprowadzili: Promotor zdrowia, tematy spotkań: - stres i jak sobie z nim
radzić – ciśnienie tętnicze, nadciśnienie i inne choroby układu krążenia – odchudzanie
i prawidłowa dieta -

zdrowe serce, Pracownik urzędu Miejskiego Ośrodka Pomocy

Rodzinie, przedstawiciel Banku Zachodniego WBK, funkcjonariusze Komendy Policji,
prelekcje z Pierwszej Pomocy połączone z zajęciami praktycznymi, które przybliżyło
poznanie metod i zasad ratowania życia osobom poszkodowanym, lekarz stomat olog,
lekarz ortopeda.
Działanie 4.: Imprezy integracyjne, wycieczki:
1) Została zorganizowana wycieczka czterodniowa

Świnoujście – Międzyzdroje.

Zwiedzanie Świnoujścia i Międzyzdrojów. Zwiedzanie najważniejszych zabytków oraz
wycieczka Ciuchcią „Świnoujście Express”. Organizacja wieczorków integracyjnych:
ogniska oraz kolacji z tańcami. Osoby niesłyszące całość tej wycieczki mieli tłumaczoną
w języku migowym. udział wzięło 49 osób.
2) Odbyły się trzy wyjścia do teatrów i muzeów, które były tłumaczone na język
migowy. W marcu na spektakl „ Panny z Wilka”, w maju na spektakl „ T rup”
i w październiku na spektakl „Ożenek”.
Działanie 5: Spotkania okolicznościowe:
-z okazji Świąt Bożego Narodzenia 70 uczestników
-Wielkanocy 70 uczestników
-Dnia -Kobiet - 40 uczestniczek
Działanie 6: Konkursy: przed przystąpieniem do realizacji konkursów odbyły się
spotkania tematyczne pozwalające na przyswojenie wiedzy związanej z konkursami pt.
1) „Poznań moje miasto” – odbył się w grudniu
2) „Historia Ruchu Niesłyszących na terenie Wielkopolski” – odbył się w czerwcu
3) „Stolice państw Unii Europejskiej” – odbył się w lipcu
Zwycięzcom zostały rozdane dyplomy i nagrody.
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Działanie 7: Zawody: Przeprowadziliśmy zawody sportowe grupowe i indywidua lne w:
Darta,
Bilarda,
Remibrydża:
Coroczny Ogólnopolski Turniej w Remika dla osób niesłyszących, mamy już za s obą,
w tym roku został rozegrany 6 lutego. Od wczesnych godzin porannych pojawiły się
pierwsze osoby, oczekując na oficjalne rozpoczęcie turnieju.
Uczestnicy podzieleni na kategorie kobiet i mężczyzn przystąpili do losowania, do
poszczególnych drużyn

i rozpoczęła się pasjonująca rozgrywka. Gra była zacięta

i wyrównana, której towarzyszyły niemałe emocje a uczestnicy mocno skoncentrow ani
walczyli do samego końca.
W przerwach, na rozluźnienie napięcia czekał na wszystkich ciepły posiłek oraz kawa
i pyszne słodycze. Zawodnicy, którzy zakończyli rywalizację na poszczególnych
etapach, spędzili czas w miłej, sympatycznej i bez wątpienia wyjątkowej atmosferze
turniejowej, czekając na poznanie zwycięzców.
Po wyłonieniu najlepszej czwórki w kategorii kobiet i mężczyzn, zwycięzcy z rąk
członka Zarządu Pana Pawła Gajewskiego i Pani Prezes Hanny Hrycak otrzymali
serdeczne gratulacje, puchary, dyplomy i medale oraz nagrody rzeczowe.
Zwycięscy w zawodach otrzymali dyplomy i nagrody. W trakcie zawodów był jeden
posiłek.
Działanie 8: Pomoc w sprawach codziennych: tłumaczenia na język migowy u lekarzy,
w urzędach, w prokuraturze, na policji. Objęcie opieką osób przebywających w DPS
jeden raz na kwartał – 4osoby.

„Fizycznie aktywny senior”

Działania miało na celu aktywizację ruchową osób

powyżej 60 roku życia poprzez gimnastykę i inne formy usprawnienia ruchowego
w poszczególnych grupach:
GRUPA I – aerobic wodny - gimnastyka wodna.
Zajęcia odbywały się na basenie przez 45 min. w małych grupach 15-osobowych, pod
kierunkiem

instruktora 1 raz w tygodniu. Ćwiczenia na basenie nie wymagały

umiejętności pływania, nie obciążały stawów i

ścięgien. Wzmocniły

mięśnie

i poprawiły kondycję i elastyczność ciała.
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GRUPA II – sekcja sportowa – bilard, remibrydż, darta
Zajęcia wpływające na koncentrację, pobudzające

myślenie

i ducha

rywali zacji

podczas sekcji sportowych: bilard, remibrydż, darta. Zajęcia odbywały się we wto rki
i czwartki. Podczas których uczestniczyło około 20 osób przez 5 godzin w wymieni one
dni w świetlicy Polskiego Związku Głuchych. Ogłoszone zostały zawody sportowe:
- w bilarda w miesiącu kwietniu,
- w darta w miesiącu wrześniu
- w remibryża w miesiącu listopadzie.
Dla zwycięzców każdej kategorii zostały wręczone dyplomy i nagrody.
GRUPA III – nordic walking
Zdrowotne marsze z kijkami w parkach i terenach zielonych miasta Poznania. Spacery
z kijkami dla grupy 10 osobowej po 2 godz. Odbywały się raz w tygodniu. W ramach
aktywizacji ruchowej proponowaliśmy naszym podopiecznym marsze spacerowe
z kijkami trekkingowymi, które pomagają łagodzić dolegliwości stawowe, wzmacniają
mięśnie kręgosłupa i są zalecane jako forma rehabilitacji w walce z nadwagą.
GRUPA V – bowling – zajęcia ruchowe (hala sportowa)
Zajęcia ruchowe bowling, czyli najpopularniejsza odmiana gry w kręgle, odbywała się
w hali sportowej przez 1 godzinę w co drugi wtorek miesiąca dla grupy 10 os obowej.
Bowling umożliwił wiele radości oraz połączył zasady zdrowego współzawodni ctwa
z doskonałą zabawą.
GRUPA VI – grota solna - inhalacje zdrowotne (specjalistyczna sala)
Grupa korzystająca z pobytu w grocie solnej miała możliwość skorzystania ze
specyficznego mikroklimatu cechującego się wyjątkową czystością bakteriologiczną
i powietrzem nasyconym minerałami i mikroelementami. Grupy (10-osobowe) poprzez
korzystanie z groty miały lepsze samopoczucie i zdrowie, dzięki inhalacji i wdychaniu
dużej ilości jodu, potasu, wapnia, magnezu i wiele innych pierwias tków.
„Motywacja i aktywizacja Niesłyszących”
Cele planowanych działań znalazły upowszechnienie w zwiększeniu samodzieln ości
w funkcjonowaniu na rynku pracy, podniesieniu ich samooceny i wiary w swoje
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możliwości, co pozwoliło częściowo odważniej podejść do życia, oraz zm ierzyć się
z trudnościami mogącymi spotkać na swej drodze.
Psycholog prowadził regularne spotkania grupowym o charakterze warsztatowym,
które pokazały naszym podopiecznym możliwości autoprezentacji, samokrytyc yzmu,
metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pokonywanie stresu, oraz zachowania
higieny psychicznej.
Spotkania odbywały się dwa razy w miesiącu, co dwa tygodnie po dwie godziny.
Nasi podopieczni zdobyli umiejętności i informacje umożliwiające im funkcjonow anie
na rynku pracy, wyrównano częściowo szanse osób niesłyszących poszukujących
pracę, zaznajomienie się w relacjach z przełożonymi, kontaktach ze współpracownik ami. Poprzez stałą opiekę psychologa, oraz tłumaczy języka migowego podniesiono
świadomość, beneficjentów o własnym potencjale zawodowym i społecznym i wartość
pracy. Beneficjenci biorący udział w programie nabyli większą otwartość w budowaniu
relacji interpersonalnych na płaszczyźnie zawodowej, co przyczyniło się rozwojem
indywidualnych kwalifikacji, oraz osiągnięciem pełnej wydajności społecznej na rynku
pracy.
„POTRZEBNI W PRACY”
Udzielono pomocy prawnej uczestnikom Programu, poziom świadomości prawnej oraz
wiedzy z zakresu poszukiwania pracy został podniesiony i tym samym zamierz one cele
zostały zrealizowane.
Ze względu na aktualne zapotrzebowanie i specyfikę środowiska zmieniła się
częstotliwość świadczonych usług prawnych: zmniejszyła się w przypadku spotkań
grupowych; zwiększyła się w przypadku spotkań indywidua lnych.
Cele planowanych działań znalazły upowszechnienie w zwiększeniu samodzielności
w funkcjonowaniu na rynku pracy, podniesieniu ich samooceny i wiary w swoje
możliwości, co pozwoliło częściowo odważniej podejść do życia, oraz zmierzyć się
z trudnościami mogącymi spotkać na swej drodze.
Spotkania z prawnikiem:
* Odbyły się spotkania w grupach, na których wykładane były zagadnienia z zakr esu
prawa dotyczącego osoby pracującej bądź poszukującej zatrudnienia (świa dczenie
pracy, ubezpieczenia pracownicze, przywileje pracownicze).
* Odbyły się spotkania indywidualne, na których świadczona była pomoc w kw estii
bieżących

problemów

prawnych
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w załatwianiu spraw przed instytucjami państwowymi , sporządzanie dokumentacji
i korespondencji do sądów i instytucji odwoła wczych).

Spotkania z psychologiem:
* Psycholog prowadził regularne spotkania grupowym o charakterze warsztat owym,
które pokazały

naszym podopiecznym możliwości au toprezentacji, samokrytycyzmu,

metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pokonywanie stresu, oraz zach owania
higieny
psychicznej.
* Spotkania odbywały się dwa razy w miesiącu, co dwa tygodnie po dwie godz iny.
„Ośrodek rehabilitacji i wsparcia społecznego osób niesłyszących” – Koło Terenowe Leszno
Celem programu było prowadzenie działań, które umożliwiały niesłyszącym norma lne
funkcjonowanie w społeczeństwie, łamanie barier oraz integrację środow iska. Było
także zrzeszenie, integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem, wspólne rozwiązywanie ich problemów oraz dział ania w kierunku
wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społec znych.
Jesteśmy Związkiem działającym od 1948r., który swoja pomocą wsp iera zarówno
dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. Głównym celem działania Koła jest stworz enie
takich warunków, by każdy inwalida słuchu mógł pracować, uczyć się i normalnie egz ystować społeczeństwie. Ze względu na niskie dochody osobom ni esłyszącym potrzebna
jest wszelka pomoc socjalna

i rehabilitacyjna. Zaangażowanie różnorodnych form,

metod i środków sprzyja integralnemu rozwojowi tych osób. Przez cały okres trwania
programu udzielana była pomoc i wsparcie osobom niesłysz ącym i ich rodzinom,
ze szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej.
Większa wiedza osób niesłyszących na temat historii i kultury naszego kraju.
Polepszenie sprawności psychospołecznej, dowartościowanie osób niesłyszących.
Nastąpił rozwój osobowości. Polepszenie autoakceptacji osoby niepełnosprawnej
w społeczeństwie. Zaspokojenie potrzeb kontaktowania się w środowisku. Możliwość
sprawdzenia się w różnych grupach zajęciowych, a co za tym idzie podejmowana była
problematyka życia codziennego

i spowodowanie częściowego usamodzielnienia

członków.
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Dzieci i młodzież będąca pod opieką Związku zintegrowały się, a także zsocjaliz owały.
Większa znajomość języka migowego w środowisku, większy stopień poroz umienia się
między osobami niesłyszącym i słyszącymi.
Prowadzono poradnictwo i wsparcie dla osób niesłyszących.
Organizowano prelekcje i spotkania tematyczne dotyczące m.in. ważnych spraw życi owych

i społecznych (np. alkoholizm, narkomania, ochrona zdrowia) tłum aczone

na j. migowy.
Tłumaczono programy i filmy telewizyjne oraz artykuły prasowe na język migowy.
Organizowano zajęcia muzyczne i plastycznych dla dzieci.
Sprawowano opiekę nad dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i z uszkodzonym sł uchem
oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących.
Odbywały się zajęcia tematyczne, organizowano gry i zabawy oraz pomoc w odr abianiu
lekcji dzieciom i młodzieży niesłyszącej oraz dzieciom słyszących rodz iców głuchych
Organizowano zajęcia dla osób starszych – Klub Seniora zajmował się m.in. tematyką
zdrowotną, gospodarstwa domowego, ogrodnictwa, a także turystyką i rekr eacją oraz
działalnością sportową.
Organizowano i prowadzano szkolenia w szczególności w zakresie języka migow ego,
m.in. dla rodziców dzieci głuchych i dla dzieci niesłyszących
Podjęto działania na rzecz przywrócenia osób niesłyszących na rynek pracy. P omoc
psychologiczna, edukacyjna i aktywizacja społeczna i zawodowa, pośredni ctwo pracy
i monitoring zatrudnienia
Odbywały się zajęcia z udziałem specjalistów z różnych dziedzin. Przeprowadzono
rehabilitację ruchową w terenie – wycieczka członków Koła Terenowego PZG
(na program pt. „Poprzez integrację, kulturę, sport i rekreację do – normalności.”)
Przeprowadzono kurs komputerowy dla członków PZG.
Podnoszono kwalifikacje informatyczne osób ze znacznym i umiarkowanym sto pniem
niepełnosprawności z tytułu słuchu – umiejętność posługiwania się komputerem,
Internetem.
„Poprzez integracje, kulturę, sport i rekreację do – normalności.” – Koło Terenowe Leszno
Były to działania świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle ch orych,
osób starszych i osamotnionych z miasta Leszna. Celem zadania było prowadzenie
działań, które umożliwiają niesłyszącym normalne funkcjonowanie w społeczeństwie,
łamanie barier oraz integracja środowiska Wszystkie osoby biorące udział w Zlocie
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jednocześnie brały udział w rehabilitacji, dało to możliwość do wzbogacenia doświa dczeń turystycznych, życiowych, kulturalnych oraz podniesienie ogólnej wiedzy
i rozwoju zainteresowań. Był to Zlot osób niesłyszących, który umożliwił członkom
Związku

kontakt z

osobami

niesłyszącymi

nie

tylko

z

całego

Województwa

Wielkopolskiego, ale także zintegrował osoby starsze i samotne z dzie ćmi i młodzieżą
często borykającą się z podobnymi problemami.
Zadaniem Zlotu było stworzenie warunków do urzeczywistnienia praw osób
niepełnosprawnych, życie wolne od barier w zakresie komunikowania się, dostępu do
informacji i wiedzy- w ramach realizacji zapisów Karty Praw Osób Niepełnosprawnych.
Uaktywnienie

w

sferze

społecznej,

sportu,

rekreacji

ruchowej,

kultury,

itp.

Rehabilitacja zgodna ze statutem PZG. Integracja osób niesłyszących oraz zbliżenie
środowiska osób niesłyszących do środowiska osób słyszących.
Większa

wiedza

dotycząca

historii

kraju,

znajomość

zabytków

dziedzictwa

kulturowego, itp. Podjęto działania w kierunku likwidacji barier w komunik owaniu się
osób niesłyszących z osobami słyszącymi, integracja osób starszych i osamotnionych
z młodzieżą i dziećmi często w podobnej sytuacji życiowej. Tłum aczone na j. migowy.

W roku 2010 na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oddział realizował następujące projekty na terenie całej
Wielkopolski w 7 Kołach Terenowych:
"Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji zawodowej i społecznej osób dorosłych
z uszkodzonym słuchem"
Zadanie pozwoliło na prowadzenie pełnej rehabilitacji osób niesłyszących oraz
dostosowanie zajęć indywidualnych i grupowych do potrzeb niepełnosprawnych w celu
polepszenia samodzielności i sprawnego komunikowania się.
niesłyszących

były bardzo

zróżnicowane,

od poprawnego

Problemy osób

pisania,

rozumienia

znaczenia słów, poszukiwania pracy, problemy socjalno -bytowe czy utrzymania
umiejętności sprawnego funkcjonowania.
Zadania realizowane poprzez projekt nauczyło osoby niesłyszące poprawnej gram atyki,
uzupełniać poprawnie brakujące wyrazy w zdaniu a nie raz nawet odmi eniać przez
przypadki. Zadania banalnie proste, jednak osobom niesłyszącym spr awia ogromną
trudność, ponieważ zasób słownictwa przez osoby niesłyszące jest bardzo ubogi.
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Udało nam się podnieść wiedzę z różnych dziedzin życia, odbyły się pogadanki na
temat zdrowego odżywiania, czy chorób cywilizacyjnych (HI V, AIDS). Zorganizowane
były również pogadanki z zakresu kodeksu pracy na przykładzie szkoleń prowadzonych przez bhp-owca, „co muszę a co mi się należy w pracy” czyli moje prawa
i obowiązki oraz przywileje osób niepełnosprawnych. Dzięki tym zajęciom zostały
zaspokojenie potrzeb życia codziennego, które miały na celu polepszenie sprawności
psychospołecznej, dowartościowanie osoby niepełnosprawnej, rozwój osobowości
i polepszenie autoakceptacji w społeczeństwie, ale również integrację inwalidów
słuchu ze środowiskiem osób słyszących. Prowadzona terapia przygotowała naszych
podopiecznych do podejmowania problematyki życia codziennego i spowodowała
częściowe usamodzielnienie, zaspokojenia kontaktowania się w środowisku.
Tłumaczone

filmy,

wiadomości

oraz

spotkania

z

różnymi

pracodawcami

zainteresowanymi przyjęciem osób niesłyszących do swoich zakładów dała większe
szanse naszym podopiecznym w zdobyciu pracy. Oprócz tego udzielana była pomoc
osobom

niesłyszącym w różnego rodzaju problemach życiowych – tłumaczenia

u lekarzy specjalistów, Sądach czy na Policji.
Zadanie miało na celu kompleksową pomoc osobom niesłyszącym w ich codzie nnym
życiu, ułatwiła kontakt ze światem zewnętrznym poprzez pomoc tłumaczy języka m igowego.
Beneficjentami były osoby niepełnosprawne słabo słyszące i niesłyszące w prz edziale
wiekowym od 20 do 80 lat, utrzymujące się głównie z rent socjalnych, inw alidzkich,
emerytur bądź pracujące, posiadające orzeczone o stopniu niepełnosprawności
– w sumie ok. 1420 osób z całej Wielkopolski.
Adresy Kół Terenowych Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Związku Głuchych:
Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji
i Wsparcia Społecznego Niesłyszących
61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 45/49
tel.: 61 649 77 11 wew. 203
Instruktor: Maria Ratajewska
Małgorzata Graczyk
Dyżury: Pn – godz. 8.00 – 16.00
Wt - Pt godz. 8.00 - 20.00
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Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji
i Wsparcia Społecznego Niesłyszących
64-100 Leszno, ul. B. Chrobrego 37
tel./fax.: 65 520 71 81
Instruktor: Ewa Gano
Beata Donaj
Dyżury: Pn. i Pt.: 8.00-20.00
Wt.- czw.: 8.00-16.00

Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji
i Wsparcia Społecznego Niesłyszących
62-800 Kalisz, ul. Śródmiejska 24a
tel./fax.: 62 757 54 50
Instruktor: Janina Sygulska
Dyżury: Pn., Wt. i Pt.: 16.00-20.00
Czw.: 11.00-13.00
Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji
i Wsparcia Społecznego Niesłyszących
64-920 Piła, ul. Kwiatowa 2
tel./fax.: 67 351 61 62
E-mail: pzg.piła@wp.pl
Instruktor; Maja Poznańska
Dyżury: Wt. i Śr.: 10.00-14.00
Czw.: 16.00-20.00
W związku na ciężką sytuacją finansową Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Związku
Głuchych w miesiącu wrześniu zostały zamknięte 3 Koła Terenowe z siedzibą w Jaroc inie, Ostrowie Wlkp. i Gnieźnie. Działanie to było spowodo wane brakiem otrzymania
dofinansowania ze środków poszczególnych miast w których działały w/w Koła
Terenowe. Członkowie Kół Terenowych zostali przeniesieni do najbliższych ośrodków.
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i Koła Terenowe PZG pozyska ły środki z prowadzonych

kursów języka migowego, darowizn oraz ogłoszonych konkursów dla organizacji pozarządowych na działalność statutową w łącznej wysokości: 758 732,70 zł w tym:
- Oddział Wielkopolski
a. PFRON

180 000,00 zł

b. Urząd Miasta

95 100,00 zł

c. Kursy J. Migowego

310 350,00 zł

- Koło Terenowe PZG w Poznaniu
a. Urząd Miasta

80 000,00zł

- Koło Terenowe PZG w Lesznie
a. Urząd Miasta

52 500,00 zł

- Koło Terenowe PZG w Kaliszu
a. Urząd Miasta

2 600,00 zł

- Koło Terenowe PZG w Ostrowie Wlkp.
a. Urząd Miasta

2 000,00 zł

- Darowizny

9 699,70 zł

Kwota

ze

składek

członkowskich

opiewała

na

kwotę

26 483,00zł.

Na dzień 31.12.2010r Odział Wielkopolski zatrudniał 18 osób, w tym 10 osób na
– umowę o pracę co stanowi w przeliczeniu na etaty 9 oraz 8 osób na umowę zl ecenie.
Ponadto w pracę oddziału zaangażowało się 37 wolontariuszy.

Poznań, dn. 31 marca 2011 rok.

Sporządziła: Marta Mróz
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