SPRAWOZDANIE DZIAŁU DS. ABSOLWENTÓW
ZA ROK 2020
W roku sprawozdawczym szkoły w Ośrodku Szkolno -Wychowawczym dla Dzieci
Niewidomych w Laskach ukończyło 31 osób w tym : 22 wychowanków opuściło Ośrodek,
a 9 uczniów kontynuuje dalszą naukę w Laskach.
Liceum Ogólnokształcące - ukończyło 5 osób:
3 osoby studiują: italianistyka KUL w Lublinie ( Moldovan Mirela); dziennikarstwo i
komunikacja społ. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Warszawie (Nowicki Piotr); pedagogika
APS w Warszawie ( Roguska Katarzyna)
2 uczą się w szkole policealnej Ośrodka dla niewidomych w Krakowie:
tyfloinformatyka (Stan Michał); realizacja dźwięku (Okhrimchuk Mykhailo)
Technikum dla niewidomych - ukończyło 6 osób:
3 osoba studiują: biologia UKSW w Warszawie ( Górska Aneta); ekonomia KUL w Lublinie
(Bardega Weronika); informatyka SGGW w Warszawie (Kamzelski Kacper).
1 uczy się w szkole policealnej Ośrodka dla niewidomych w Krakowie - administracja
(Maciejczyk Krzysztof)
2 osoby pracują w masażu w prywatnych gabinetach w Warszawie (Grabowska Klaudia),
(Nowakowski Dawid).
Branżowa Szkoła I stopnia - ukończyło 5 osób:
3osoby przebywają w domu w oczekiwaniu na ZAZ lub WTZ (Gajowniczek Konrad,
Paliwoda Sylwia, Sztukiewicz Paweł)
1 osoba pracuje - ZAZ w Warszawie (Urbański Jacek).
1 osoba dalsza nauka w Laskach - Liceum Ogólnokształcące(Gajewska Anna).
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - ukończyły 2 osoby:
1 osoba uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej - Skierniewice (Siwiński Bartłomiej).
1 osoba Środowiskowy Dom Samopomocy – Pruszków (Zieliński Paweł).
Szkoła Podstawowa – ukończyło 12 osób :
1 osoba kontynuuje naukę w LO – profil językowy w Kielcach (Bugajska Julita).
2 osoby kontynuują naukę w Szkole Branżowej I stopnia – kucharz w Łodzi (Lisiewicz
Jakub); ogrodnictwo w Rybniku (Rotkegel Patrycja).
1 osoba pozostaje w domu – był na indywidualnym nauczaniu (Firlej Adam).
2 osoby kontynuują naukę w Branżowej Szkole I stopnia w Laskach – (Iwanowski Paweł,
Różańska Zofia).
1 osoby kontynuuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Laskach – (Żukowska Julia).
4 osoby kontynuują naukę w Technikum Masażu w Laskach - ( Bacławska Amelia,
Kawka Wiktoria, Wróbel Bartosz, Chrzanowski Hubert).
1 osoby kontynuuje naukę w Technikum dla Niewidomychw Laskach – informatyka
(Wójcik Maciej).
Szkoła Podstawowa Specjalna – ukończyła 1 osoba:
1 osoba przebywa w Ośrodku Rewalidacyjnym Tęcza – ul. Leonarda w Warszawie
(Stańczyk Oliwia).
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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). Ze względu na pandemię tegoroczne spotkania bardzo różniły się od tych
organizowanych w latach poprzednich Nie wszystkie zaplanowana (głównie grupowe) odbyły się.
Kontakt z wychodzącymi uczniami był głównie zdalny – telefoniczny i elektroniczny. Odbyły się
spotkania i rozmowy ze wszystkimi klasami wychodzącymi głównie indywidualnie i poprzez
telefon, email i media społecznościowe. Dotyczyły przyszłości uczniów po ukończeniu szkoły w
Laskach, również porad dla uczniów na tematy socjalne, rynku pracy, nowoczesnych urządzeń
dostępnych dla osób niewidomych i słabo widzących, itp.
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 nie odbyły się zaplanowane dwa Zjazdy
Absolwentów. Pierwszy, wiosenny był planowany dla absolwentów, którzy ukończyli szkoły
(Jabłonki) w Laskach w latach 1986-88. Drugi jesienny dla. absolwentów, którzy ukończyli
szkoły (Jabłonki) w Laskach w latach 1989-1991.
Dzień Absolwenta Lasek - w roku sprawozdawczym, z powodu utrzymującego się stanu
zagrożenia epidemicznego, nie odbyło się stacjonarnie, tradycyjne, doroczne spotkanie
wychowanków w drugą niedzielę października z okazji Dnia Absolwenta Lasek. Można było w
dniu 11 października o godz. 11.00 słuchać transmisji mszy świętej na żywo z Kaplicy pw. Matki
Bożej Anielskiej w Laskach na kanale You Tube pod nazwą Świat pod Palcami. Pod linkiem
https://www.youtube.com/watch?v=IBP2XFH0jHw
Życzenia bożonarodzeniowe: wysłano 1492 w brajlu i czarnym druku oraz 93 w samym
czarnym druku. Wysyłka obejmowała absolwentów, osoby nowo ociemniałe, osoby i firm
współpracujących z Działem ds. Absolwentów.
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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, a także pozyskiwane drogą
elektroniczną. 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 2020 r. baza danych absolwentów zawierała 3220 rekordy, z
czego 361 to osoby zmarłe. Do 1488 osób posiadamy adresy i utrzymujemy z nimi kontakt. W
wieku produkcyjnym tj. urodzonych w 1961 r. i później jest 1568 absolwentów. W 2020 roku
absolwentami zostało 22 uczniów, natomiast 18 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 8 zapomóg,
na łączną kwotę 1.000,0 zł.; dofinansowano kwotą 2.000,0 zł wydanie książki; wysyłano paczki
(wydawnictwa w brajlu, odzież, żywność).
- Wyjazdy służbowe - pracownicy wyjeżdżali w delegacje - sprawy socjalne absolwentów,
odwiedziny absolwentów. Ilość przejechanych kilometrów wyniosła 625,38 km.
- Stypendia - z naszym udziałem została przyznana pomoc finansowa/stypendialna na rok
akademicki 2019/20 dla absolwentów uczących się powyżej szkół średnich. Z Funduszu Hanny i
Zdzisława Broncel stypendia skorzystało 10 osób (4K, 6M). Kierunki: fizjoterapia, informatyka,
historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, matematyka, psychologia. Dwie osoby piszą
doktoraty:
1. Uwarunkowania funkcjonowania spółdzielni socjalnych w kontekście cyklu życia organizacji.
2. Znaczenie publicystyki Adama Krzemińskiego dla procesu polsko-niemieckiego pojednania.
Komisja Stypendialna spotkała się dwukrotnie w ciągu roku akademickiego: w pierwszym
semestrze w siedzibie Działu ds. Absolwentów oraz obiegowo w drugim semestrze.
na rok akademicki 2020/2021 (pierwszy semestr) dla absolwentów uczących się powyżej szkół
średnich z Funduszu Hanny i Zdzisława Broncel przyznano stypendia dla 9 osób (4K, 5M).
Kierunki: fizjoterapia, pedagogika specjalna, informatyka, filologia angielska, psychologia
zmiany, lingwistyka stosowana rosyjski/angielski, pedagogika oraz kontynuacja dwóch
doktoratów.
Jesienią odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej w Dziale ds. Absolwentów.
Korespondencję i dokumentację dotyczącą pomocy finansowej prowadzi nasz Dział.
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
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możliwości dalszego kształcenia, pomoc niewidomym w przekwalifikowaniu się, dofinansowania
do zakładanej działalności gospodarcza itp. to zadania, które realizujemy.
- Rehabilitacja osób dorosłych nowo ociemniałych - z rehabilitacji skorzystało 5 osób - w
miesiącach gdy było to możliwe (luty, marzec, wrzesień, październik). Były to zajęcia z orientacji
przestrzennej, konsultacje tyflopedagogiczne, informatyczne i z urządzeń dostosowanych do
możliwości i potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Zgłosiło się 9 nowych osób, które ostatecznie
nie skorzystały z rehabilitacji (pandemia, zmiana sytuacji osobistej, pogorszenie ogólnego stanu
zdrowia). Z powodu obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19, przez
znaczną część roku nie mogliśmy realizować rehabilitacji osób nowo ociemniałych.
- Szkolenia - w minionym roku przeprowadzono 1 szkolenia z bezwzrokowej obsługi komputera,
2 z zakresu obsługi Iphona. Szkolenia miały charakter indywidualny.
- Zdalne wsparcie osób niepełnosprawnych
W odpowiedzi na potrzeby wygenerowane w następstwie nowej dla wszystkich sytuacji
spowodowanej pandemią koronawirusa, zmieniające się warunki funkcjonowania i ograniczenia
w przemieszczaniu się, a także zmiany przepisów, monitorowano zmieniające się regulacje
prawne dotyczące osób niepełnosprawnych, oraz utworzony został odrębny kanał
komunikacyjny: wsparcie@laski.edu.pl specjalnie dedykowany osobom, które potrzebują
zasięgnąć informacji, porady czy wyjaśnień.
- Agencja Zatrudnienia to kolejne zadanie Działu.
- nieustająco poszukujemy nowych usług, specjalności i stanowisk pracy dla niewidomych,
- w roku sprawozdawczym 2020:
- udzielono poradnictwa zawodowego dla 30 osób, prowadzono usługi doradcze dla
pracodawców,
- za pośrednictwem naszej agencji zatrudnienie lub inną pracę zarobkową podjęło 6 osób (2
osoby prowadzą własny gabinet masażu, 1 osoba jako kierownik ds. personalnych w spółdzielni
socjalnej, 1 jako pracownik obsługi biurowej, 1 jako pracownik restauracji w ciemności
„Different”, 1 osoba jako pomoc w firmie prywatnej w dziale informatycznym).
Najczęstszą formą zgłaszania się osób poszukujących pracy jest telefon oraz poczta
elektroniczna, na którą przesyłają swoje cv wraz z informacją o oczekiwaniach w stosunku do
przyszłej pracy.
- Prace nad projektami
Dział ds. Absolwentów monitorował i analizował pojawiające się konkursy na realizację
projektów z obszaru wspierania osób z niepełnosprawnościami. Złożone zostały oferty w
czterech konkursach: Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących
(TOPON) ogłoszony przez PFRON ponadnarodowy do realizacji w partnerstwie, Asystent
osobisty osoby z niepełnosprawnościami (AOON) ogłoszony przez MRiPS, Rozwój potencjału
zawodowego osób z niepełnosprawnościami ogłoszony przez MRiPS oraz w Konkursie
Pokonamy bariery ogłoszony przez PFRON na projekt z kierunku pomocy 5 Wsparcie otoczenia
osób niepełnosprawnych. Na realizację projektu TOPON zostało przyznane finansowanie, ale ze
względu na trudności z partnerem ponadnarodowym działania projektowe jeszcze nie zostały
wdrożone. Od grudnia ruszyła realizacja projektu AOON. Pozostałe dwa konkursy nie zostały
jeszcze rozstrzygnięte.
- Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”
W grudniu rozpoczęto realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent
osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 finansowanego ze środków
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Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany od 1 grudnia 2020 roku do końca
2021 roku. Celem programu jest wprowadzenie i rozpowszechnienie usługi asystenta, jako formy
ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy Programu, będą
mogli skorzystać z usług asystenta osobistego przy wykonywaniu czynności dnia codziennego,
uczestniczeniu w życiu społecznym np. wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych,
edukacyjnych i rehabilitacyjnych. Usługa asystenta osobistego znakomicie zwiększy mobilność
osób niewidomych, pozwoli pokonywać bariery w komunikowaniu się, umożliwi poruszanie się
na rynku pracy, pozwoli na zwiększenie aktywności i samodzielności, a przede wszystkim
wpłynie na godne życie w społeczeństwie i środowisku osób niepełnosprawnych. W grudniu w
programie wzięło udział 8 dorosłych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku. 100%
uczestników posiadało znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu wzroku oraz wymagało
wysokiego poziomu wsparcia, w tym jedna z dodatkowymi sprzężeniami. Uczestnicy skorzystali
łącznie z 200 godzin usług asystenckich.
- Klub Seniora Piękna Jesień
Od 2016 r. prowadzimy Klub Seniora Piękna Jesień, który jest dedykowany osobom
niewidomym w wieku 60+ z terenu województwa mazowieckiego. Członkami Klubu są w
większości absolwenci laskowskich szkół. Miejscem spotkań jest Dom Przyjaciół Niewidomych
w Laskach.Na 2020 rok zaplanowano 20 spotkań klubowych, z czego z powodu pandemii covid19 odbyły się tylko dwa. Pierwsze spotkanie upłynęło na zabawie walentynkowo - karnawałowej
podczas której seniorzy tańcowali i śpiewali. Drugie spotkanie było już w okresie Wielkiego
Postu, na którym zorganizowano spotkanie podróżnicze o Indiach. Seniorzy mieli szansę poznać i
przymierzać tradycyjną część garderoby zakładaną przez kobiety na subkontynencie indyjskim
jakim jest sari. Uczestnicy korzystali też z zajęć z nordic walking oraz zajęć na basenie
rehabilitacyjnym. Na początku roku sprawozdawczego Klub liczył 80 osób, natomiast na koniec
roku 78 osób (dwie zmarły).

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 wniosków o dofinansowanie zakupu
sprzętu elektronicznego ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd”.
- Świadczona była również pomoc w konfiguracji i w zakupie sprzętu.
VI. Inne działania
- Spotkanie emerytowanych pracowników
Z inicjatywy Działu ds. Absolwentów od 2019 roku rozpoczęto organizowanie spotkań
emerytowanych pracowników Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie. 22 lutego
2020 roku odbył się II Zjazd, który zebrał łącznie 71 osoby. Zaproszenia wysłano do 163 osób.
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Uroczystości rozpoczęły się od mszą świętą w Kaplicy pw. Matki Bożej Anielskiej. Po mszy
uczestnicy przeszli do Domu św. Maksymiliana, który był gospodarzem uroczystości. Po
wspólnym obiedzie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczestników. Wspomnieniom,
śpiewom i tańcom nie było końca.
III Zjazd miał się odbyć 20 lutego 2021r., lecz ze względów pandemicznych termin został
przesunięty prawdopodobnie o rok.
- 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.
Sukcesy absolwentów:
- 7.01.2020 nasz absolwent Paweł Wdówik został powołany przez premiera Mateusza
Morawieckiego na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
- Została wydana autobiograficzn książka absolwentki Heleny Urbaniak ‘Iskierki w mroku’.
Spotkanie z autorką miało miejsce w dniu 16 lipca 2020 roku w domu imienia dr Włodzimierza
Dolańskiego na terenie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach.
- w październiku absolwentka Ewa Domańska podpisała umowę na wydanie swojej książki
zatytułowanej ‘Kolory życia’ w wersji papierowej i elektronicznej (audiobooka).
- 16 listopada 2020 roku o godzinie 17.00 odbyła się internetowa gala wręczenia naszej
Absolwentce Hannie Pasterny Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Dr. Macieja Lisa
2020. Nagroda przyznana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie obrony praw i interesów
osób z niepełnosprawnościami. Można obejrzeć pod linkiem: https://youtu.be/1ALqpiWUJzc

Więcej wiemy, lepiej wspieramy - monitorowane są wszystkie wydarzenia w Polsce dotyczące
spraw osób niepełnosprawnych, a szczególnie niewidomych poprzez śledzenie stron
internetowych, uczestnictwo pracowników Działu w konferencjach, szkoleniach, warsztatach,
konsultacjach itp. W roku sprawozdawczym w większości prowadzonych zdalnie.

- Opracowany został dokument dotyczący dostępności budynku Działu ds. Absolwentów.
- Termomodernizacja budynku Działu, która rozpoczęła się w czerwcu, utrudniała
wykonywanie pracy stacjonarnej (na początku pożar, następnie zalanie przez jakiś czas
uniemożliwiało wejście do budynku). Mamy nadzieję, że remont zakończy się z końcem lutego
2021 r.
Zapraszam do śledzenia
www.promocjaikariera.pl .

naszych

stron:

www.dzialabsolwentow.laski.edu.pl

oraz

Rok 2020 to rok pod znakiem pandemii COVID-19. Wszystkie działania były ograniczone,
dostosowywane do aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących walki z wirusem.
Laski, 23.02.2021 r.
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