SPRAWOZDANIE DZIAŁU DS. ABSOLWENTÓW
ZA ROK 2019
W roku sprawozdawczym szkoły w Ośrodku Szkolno -Wychowawczym dla Dzieci
Niewidomych w Laskach ukończyło 29 osób w tym 12 wychowanków opuściło Ośrodek, a
17 uczniów kontynuuje dalszą naukę w Laskach.
Liceum Ogólnokształcące ukończyły 3 osoby:
1 osoba przebywa w domu. Nie jest zainteresowana dalszą nauką. Korzysta z projektów
realizowanych przez PZN uczestniczy m.in.w zajęciach/ warsztatach psychologicznych. W
ciągu dalszym realizuje się sportowo w GoalBall w Bydgoszczy jest w kadrze narodowej.
(Bardzik Agnieszka)
1 osoba studiuje na Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie. Dziennie. Na kierunku
filologia angielska. (Patryk Kalisz)
1 osoba przebywa w domu. (Patrycja Kłosowska)
Technikum dla niewidomych ukończyły 2 osoby:
1 osoba studiuje w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie na kierunku Informatyka
zaocznie oraz pracuje zdalnie przy pozycjonowaniu stron. (Dawid Kowalski)
1 osoba studiuje w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie na kierunku Informatyka,
zaocznie oraz na drugim kierunku w SWPS w Warszawie filologię angielską dziennie. (Kamil
Wiśniewski)
Zasadniczą Szkołę Zawodową ukończyły 4 osoby:
1 osoba przebywa w domu. Chce podjąć pracę lub iść do szkoły dla dorosłych od września
2020r. (Maja Łojko)
1 osoba jest uczestnikiem WTZ w Mikołajkach.(Paweł Michalak)
1 osoba pracuje w stolarstwie w swoim miejscu zamieszkania. (Jan Gołąb)
1 osoba czeka na przyjęcie na WTZ w Warszawie na Konwiktorskiej. (Cezary Kuszpit)
Gimnazjum ukończyło 8 osób:
4 osoby kontynuuje naukę w Branżowej Szkole I stopnia w Ośrodku SzkolnoWychowawczymw Laskach. (Bartłomiej Bagiński, Dominik Foremski, Kotowska Paulina,
Paweł Winiarczuk)
4 osoby kontynuuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Laskach (Jolanta Jabłońska, Kacper Kuc, Turchońska Agnieszka,
Klaudiusz Wypych)
4 osoby kontynuuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Ośrodku SzkolnoWychowawczymw Laskach (Niewiadomska Dorota, Świątecka Weronika, Warasińska Agata,
Zabłocki Michał)
Gimnazjum specjalne ukończyło 6 osób:
1 osoba kontynuuje naukę w klasie VIII szkole podstawowej specjalnej w Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Laskach (wydłużony etap nauczania)(z gimnazjum przeszła do szkoły
podstawowej) (Oliwia Stańczak)
5 osób kontynuuje naukę w szkole Przysposabiającej do Pracy w Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Laskach. (Drubkowska Magdalena, Judka Sandra, Krawchenko Alana,
Niedojadło Filip, Smyk Agnieszka)
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VIII. klasę Szkoły Podstawowej ukończyło 6 osób:
1 osoba kontynuuje naukę w OSW w Krakowie w Technikum informatycznym (Mariusz
Bocheński)
2 osoby kontynuują naukę w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w
Warszawie (Kotyński Maciej i Kotyński Mikołaj)
1 osoba kontynuuje naukę w Technikum Masażu w Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w
Laskach
(Czerwiński Marcin)
1 osoba kontynuuje naukę w Szkole Branżowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Laskach (Gujska Zuzanna)
1 osoba kontynuuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Laskach (Krajniewska Zuzanna)
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.
Pierwszy odbył się w dniach 15-16 czerwca 2019 dla absolwentów, którzy ukończyli szkoły
(Jabłonki) w Laskach w latach 1980-82. Uczestniczyło w nim 11 osób w tym 3 kobiety i 8
mężczyzn.
Drugi w dniach 12-13 października 2019 - dla absolwentów, którzy ukończyli szkoły
(Jabłonki) w Laskach w latach 1983-85. Uczestniczyło w nim 12 osób w tym 7 kobiet i

5 mężczyzn.
Były to cenne i bardzo pouczające spotkania. Będzie kontynuowana organizacja zjazdów
kolejnych roczników absolwentów.
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Dzień Absolwenta Lasek - w roku sprawozdawczym odbyło się tradycyjnie doroczne spotkanie
wychowanków w drugą niedzielę października (13.X.) z okazji Dnia Absolwenta Lasek.
Życzenia bożonarodzeniowe: wysłano 1568 w brajlu i czarnym druku oraz 91 w samym
czarnym druku. Wysyłka obejmowała absolwentów, osoby nowo ociemniałe, osóby i firm
współpracujących z Działem ds. Absolwentów.
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
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. W 2019 r. baza
danych absolwentów zawierała 3202 rekordy, z czego 341 to osoby zmarłe. Do 1509 osób
posiadamy adresy i utrzymujemy z nimi kontakt. W wieku produkcyjnym tj. urodzonych w 1960
r. i później jest 1472 absolwentów. W 2019 roku absolwentami zostało dwanaścioro uczniów,
natomiast trzynaścioro absolwentów zmarło.
- uaktualniono prowadzoną przez Dział dokumentację w związku z wejściem w życie Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dniem 25.05.2018 r.
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 6 zapomóg,
na łączną kwotę 2.500,0 zł.; wysyłano paczki (wydawnictwa w brajlu, odzież, żywność).
- 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.
- Stypendia - z naszym udziałem została przyznana pomoc finansowa/stypendialna na rok
akademicki 2018/2019 dla absolwentów uczących się powyżej szkół średnich:
- z Funduszu Wieczystego Millenium im. płk Bolesława Orlińskiego otrzymała 3 osoby (1K,
2M),
- z Funduszu Hanny i Zdzisława Broncel otrzymało 9 osób (3K, 6M), Łącznie 12 osób.
Wiodącym kierunkiem była Fizjoterapia. Inne to: pedagogika, historia, dziennikarstwo i
komunikacja społeczna, językoznawstwo (niemiecki), zarządzanie. Komisja Stypendialna
spotkała się kilkukrotnie w ciągu roku akademickiego.
na rok akademicki 2019/2020 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 otrzymały 4 osoby (2K, 2M), Łącznie 7 osób. Kierunki:
fizjoterapia, zarządzanie, językoznawstwo (niemiecki), psychologia, historia, dziennikarstwo i
komunikacja społeczna. Do tej pory odbyło się jedno spotkanie Komisji Stypendialnej. W
grudniu Zarząd przyjął zmiany w Regulaminie Funduszu Stypendialnego im. Zdzisława i Hanny
Broncel, który zacznie obowiązywać od II semestru roku akademickiego 2019/2020.
Korespondencję i dokumentację dotyczącą pomocy finansowej prowadzi nasz Dział.
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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 2019 roku otrzymaliśmy 35 zgłoszeń,
z czego 11 skorzystało z rehabilitacji. Nowo ociemniałe osoby skorzystały między innymi z:
konsultacji
tyflopedagogicznych,
rehabilitanta
widzenia,
doradcy
zawodowego,
psychologicznych, informatycznych, fizjoterapeutycznych; zajęć z orientacji przestrzennej, nauki
brajla, czynności dnia codziennego, nowoczesnych technologii. Osoby korzystały z wyżywienia i
noclegów na terenie Towarzystwa.
- Szkolenia - w minionym roku przeprowadzono 4 szkolenia z bezwzrokowej obsługi komputera,
1 szkolenie z obsługi notatnika Braille Sense i 6 szkoleń z obsługi telefonów. W roku
sprawozdawczym 2019 działając, jako Instytucja Szkoleniowa przeprowadzono: szkolenie z
zakresu obsługi urządzeń dostosowanych do możliwości osób z dysfunkcją wzroku dla 2 osób w
ramach Aktywnego Samorządu. Szkolenia miały charakter indywidualny.
- Agencja Zatrudnienia to kolejne zadanie Działu..
- nieustająco poszukujemy nowych usług, specjalności i stanowisk pracy dla niewidomych,
- w 2019 roku dzięki działalności Agencji Zatrudnienia pracę podjęło 8 osób z dysfunkcją
wzroku na podstawie umowy o pracę, które zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności dla
Potrzeb Rynku Pracy zostały przyporządkowane do następujących grup elementarnych zawodów:
4 - technicy fizjoterapii i masażyści, 1 - bloger, 2 - kelnerzy, 1 – recepcjonista.
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 17 osób z dysfunkcją wzroku,
- pracodawcom (8) 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 w terenie).
- W ubiegłym roku udzielono rad i pomocy w wypełnieniu 9 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 udzielono 120 godz. indywidualnego wsparciem z obsługi komputera (lub innego
urządzenia) w miejscu zamieszkania, na własnym sprzęcie osoby z wadami wzroku..
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VI. Inne działania
- Spotkanie emerytowanych pracowników - w dniu 23 lutego 2019 r. przez pracowników
naszego Działu zostało zorganizowane I. Spotkania emerytowanych pracowników Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie, w którym udział wzięło 94 osoby. Spotkanie
rozpoczęło się Mszą świętą w Kaplicy Centralnej, po której uczestnicy przeszli do Domu św.
Maksymiliana, gdzie przy poczęstunku obejrzeli przedstawienie w wykonaniu Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża pt. Matka Róża Czacka. Absolwent Jurek Ratyński obdarował
wielu swoimi obrazkami, które pracowicie malował w naszym Dziale
w tygodniu
poprzedzającym spotkanie. Wspólnie podjęto decyzję o organizacji spotkań w następnych latach.
- Ankieta Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie skierowana do
absolwentów – (luty i marzec) ankieta została
opracowana i przeprowadzona przez
pracowników Działu ds. Absolwentów na polecenie Zarządu TOnOS, a celem jej było zebranie
opinii na temat działalności organizacji. Analiza ankiet i podsumowanie wyników również przez
Dział zostało sporządzone.
- 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 – przedstawiciele Działu uczestniczyli
w prezentacji i promocji naszego Ośrodka przy urządzonym w tym celu stanowisku na UKSW.
- 16 czerwca 2019 roku odbył się finał Filantropijnego Turnieju Żurawno Polo Cup w
Piaskach Duchownych. W programie były m. in. pokazy powożenia tradycyjnego oraz tradycyjny
konkurs na najpiękniejszy kapelusz. Podczas turnieju można było wziąć udział w aukcji
charytatywnej oraz zakupić cegiełkę/kartę wstępu na rzecz Funduszu Usamodzielniania
Niewidomych im. Andrzeja Czartoryskiego działającego przy Towarzystwie Opieki nad
Ociemniałymi Stowarzyszenie. Czynnie uczestniczyliśmy w sprzedaży cegiełek a nasi
absolwenci pp. Elżbieta i Bronisław Harasiukowie dali koncert. Zebraliśmy kwotę 14.726.28 zł.
- Sukcesy absolwentów - dniu 30 października 2019 r. w Szkoła Głównej Handlowej,
Kolegium Gospodarki Światowej w Warszawie przedstawicielka Działu była obecna na obronie
pracy doktorskiej naszej absolwentki Edyty Zduńskiej - Leseux. Rozprawa doktorska,
ROLA
EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU
ROZWOJU
REGIONALNEGO
W POLITYCE WSPIERANIA INNOWACJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W
POLSCE, została napisana pod kierunkiem naukowym Prof. SGH dr hab. Alicja Ryszkiewicz,
Promotor pomocniczy Dr Ewelina Szczech-Pietkiewicz. Jesteśmy dumni z naszej absolwentki.
Decyzją Zespołu Oceniającego praca została wyróżniona.
- Ludzie Lasek – pod koniec roku w Kawiarence u Przyjaciół były spotkania wspomnieniowe
poświęcone ważnym dla Lasek osobom. Dział nasz współorganizował spotkanie w - 20 rocznicę
śmierci dyrektora Andrzeja Czartoryskiego. Były ciekawe i poruszające wspomnienia
absolwentów, rodziny i pracowników. Absolwentka Wiesława Stolarczyk zaśpiewała krótki
koncert.
- Zakład Aktywności Zawodowej - w listopadzie 2019 r. na polecenie Zarządu TOnOS, za
pośrednictwem platformy SMS API zostało rozesłane do absolwentów szkół specjalnych
zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego zapytanie : „Gdyby Towarzystwo utworzyło
Zakład Aktywności Zawodowej w Laskach, czy będziesz chciał/a w nim pracować. Jeśli tak
zadzwoń 794 700 144.”. Na 69 wysłanych zapytań odpowiedziało 8 osób, chętnych do podjęcia
pracy.
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Klub Seniora – Piękna Jesień
W roku sprawozdawczym na działalność Klubu otrzymaliśmy dofinansowanie z
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na projekt „Samodzielność niewidomych
seniorów”. Projekt zakładał zwiększenie samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu
marginalizacją społeczną niewidomych i słabo widzących seniorów, a co za tym idzie poprawę
jakości i poziom życia. Wspiercie godne starzenie się poprzez różnoraką aktywność osób z
dysfunkcją wzroku w wieku 60+. Przeprowadzono 8 spotkań, na których uczestniczyło średnio
po 40 osób. Na spotkaniach odbywały się zajęcia ruchowe i społeczne. Ruchowe polegały na
aktywności poprzez trening technik nordic walking, spacerów po puszczy, jeździe na tandemach,
pływaniu na basenie. W zależności od potrzeb grupy zostały zorganizowane spotkania
imieninowe, opłatkowe, wigilijne. Były one jedne z najbardziej wyczekiwanych. Ponadto
seniorzy chętnie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach takich jak m.in. autorskie spotkania z
poezją i piosenką, o zasłużonych postaciach życia lokalnego, wykładowcami Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego, autorami książek, podróżnikami. Warsztaty taneczno-gimnastyczne
pozwoliły na usprawnienie całego organizmu oraz na zwiększenie dystansu do samooceny i
oceny innych. Dzięki takim spotkaniom niewidomi seniorzy zdobyli wiedzę z zakresu spraw,
które są dla nich ważne m.in. profilaktyki zdrowego umysłu, zdrowotnego stylu życia,
aktywności fizycznej dostosowanej do wieku i możliwości. Ogółem beneficjenci programu dzięki
zorganizowanemu wsparciu lepiej funkcjonują w społeczeństwie - częściej wychodzą z domu,
poznają nowych ludzi, przykładają większą uwagę do zdrowego stylu życia i dbają o swój
wygląd.
Przypominamy, iż Klub Seniora – Piękna Jesień działa niezależnie od otrzymanych dotacji
a dzięki pracy wolontariackiej zaangażowanych osób.
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.
Zapraszam do śledzenia
www.promocjaikariera.pl .
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