Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007

1) Pełna nazwa wnioskodawcy:
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
2) Forma prawna: stowarzyszenie
3) Data powstania: 19 października 1991 r.
4) Dokładny adres:
00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 9; gmina/dzielnica: Centrum; powiat:
warszawski; województwo: mazowieckie
5) Tel/Fax: (0-22) 635-69-70; e-mail: tpg@tpg.org.pl
6) Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze
oraz nr i data wpisu:
0000109895 z dnia 26.04.2002
7) Nr NIP: 525-15-70-654; Nr REGON: 010597987
8) Nazwiska i imiona oraz funkcje osób upoważnionych
do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych
i posiadające zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych
(zawierania umów):
1. Kozłowski Grzegorz – przewodniczący TPG
2. Bogdan Szczepankowski – wiceprzewodniczący TPG
3. Alicja Pabich – wiceprzewodnicząca TPG
4. Katarzyna Łuczak – sekretarz TPG
5. Maciej Szanser – skarbnik TPG
6. Michał Radzki – członek Zarządu TPG
7. Tomasz Bąkowski – członek Zarządu TPG
8. Krzysztof Wostal – członek Zarządu TPG
9. Małgorzata Benisz – członek Zarządu TPG

9) Cele statutowe:
a) działalność statutowa nieodpłatna
•

wyszukiwanie i rejestrowanie osób głuchoniewidomych oraz
ocena ich potrzeb,

•

rozwijanie usług tłumaczy-przewodników i asystentów osobistych
oraz wszelkiej pomocy sprzętowej i społecznej dla osób
głuchoniewidomych,

•

tworzenie, prowadzenie i rozwijanie w ramach Towarzystwa
jednostek
prowadzących
działalność
merytoryczną,
w szczególności Regionalnych Klubów Głuchoniewidomych oraz
różnych form samopomocy, współpracę i wspieranie innych
jednostek
prowadzących
działalność
na
rzecz
osób
głuchoniewidomych,

• członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych
działających
na
rzecz
niepełnosprawnych,
w tym głuchoniewidomych
oraz
udział
w
konferencjach,
spotkaniach
i seminariach
o
zasięgu
krajowym
i międzynarodowym,
• prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym
opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych
problematyce osób głuchoniewidomych i działalności Towarzystwa
– wydawanie czasopism i wyd. periodycznych,
• organizowanie imprez promocyjnych i integracyjnych: kulturalnych,
sportowych i innych o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
• poszukiwanie i korzystanie z krajowych i zagranicznych źródeł
finansowania zadań Towarzystwa,
• otaczanie
szczególną
opieką
głuchoniewidomych
dzieci,
ich rodziców oraz dorosłych głuchoniewidomych mających
ograniczone możliwości świadomego decydowania o sobie,

• pomoc w znalezieniu odpowiedniego zawodu, w przygotowaniu
do jego wykonywania, znalezienia miejsca pracy oraz adaptacji
stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osoby głuchoniewidomej,
• inspirowanie i organizowanie badań obejmujących problematykę
głuchoślepoty,
• inspirowanie prac mających na celu konstruowanie i wykonywanie
egzemplarzy prototypowych sprzętu rehabilitacyjnego pomocnego
głuchoniewidomym w ich życiu codziennym, nauce i pracy,
szukanie i wspieranie producentów takiego sprzętu,
• integrowanie różnych kategorii osób zaangażowanych w pomoc
głuchoniewidomym, takich jak: głuchoniewidomi, ich rodzice,
opiekunowie, specjaliści.
b) działalność statutowa odpłatna
• organizowanie i prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikację
i umiejętności osób głuchoniewidomych, ich rodziców, opiekunów
i specjalistów pracujących z głuchoniewidomymi i na ich rzecz,
• organizowanie opieki w Domach Pomocy Społecznej i Ośrodkach
Specjalistycznych dla osób głuchoniewidomych,
• organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych głuchoniewidomych oraz pomocy medycznej,
• prowadzenie
działalności
wydawniczej
i
informacyjnej,
w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych
problematyce osób głuchoniewidomych i działalności Towarzystwa
– wydawanie książek.
10) Towarzystwo Pomocy
działalności gospodarczej.

Głuchoniewidomym

nie

prowadzi

11) Opis działalności prowadzonej w roku 2007
Najważniejszym wydarzeniem dla TPG w roku 2007 było VII Walne
Zebranie, które odbyło się w dniach 26-28 października 2007 r.
w Miętnem koło Garwolina. Zebrani udzielili absolutorium Zarządowi

VI kadencji oraz wybrali władze – Zarząd oraz Komisję Rewizyjną
na nową kadencję.
Przyjęty został szkic strategii działania TPG na lata 2007-2011
zakładający m.in. zmianę struktury organizacyjnej i sposobu
funkcjonowania TPG. Dokonane zostały zmiany w statucie, w tym m.in.
wydłużona została kadencja z 3 do 4 lat, zrezygnowano z kategorii
„członka podopiecznego” akcentując jednocześnie fakt, że zadaniem
TPG jest świadczenie pomocy osobom głuchoniewidomym.
Po raz pierwszy w historii TPG uczestnicy Walnego Zebrania podjęli
uchwałę o nadaniu tytułu członka honorowego pięciu osobom, które
mają szczególny udział w utworzeniu oraz rozwijaniu Towarzystwa
oraz podjęciu i realizacji niektórych działań TPG. Tytuł ten przyznany
został: Józefowi Mendruniowi, Elżbiecie Oleksiak, Krystynie Klugiewicz,
Ryszardowi Stryjeckiemu oraz Steve Perrault z Instytutu Perkinsa –
USA.
W roku 2007 zainicjowane zostały 4 nowe rodzaje działań – tworzenie
kadry instruktorskiej, kadry rehabilitantów, szkolenie psychologów.
Odbyły się też pierwsze mistrzostwa Polski głuchoniewidomych w grze
w szachy.
Impulsem do tworzenia kadry instruktorskiej była Uchwała Zarządu TPG
nr VI-10/2007 z dnia 20 marca 2007 roku, na mocy której powstał m.in.
stopień
„Instruktora
szkoleń
tłumaczy-przewodników
osób
głuchoniewidomych”. Uzyskanie tego stopnia uprawnia do prowadzenia
szkoleń
tłumaczy-przewodników
osób
głuchoniewidomych
organizowanych przez TPG oraz do prowadzenia szkoleń adresowanych
do grup społecznych i zawodowych niezwiązanych profesjonalnie
z pracą na rzecz osób głuchoniewidomych (pracownicy sektora
socjalnego, medycznego, pocztowego, funkcjonariusze policji, straży
pożarnej itp.). Kolejnym etapem był Kurs Instruktorów „Zarzewie”
zorganizowany w Błędowie w dn. 23.06 – 01.07, w którym uczestniczyło
16 osób. Dzięki niemu w TPG powstał 19-osobowy zespół trenerski
zdolny
do
prowadzenia
wszechstronnie
profilowanych
akcji
szkoleniowych w całej Polsce.

Drugim rodzajem szkoleń było szkolenie dla rehabilitantów. Składał się
z cyklu 3 spotkań weekendowych. Uczestniczyło w nim 16 osób. Projekt
miał m.in. na celu wyszkolenie specjalistów, „rehabilitantów pierwszego
kontaktu” przygotowanych do pracy z osobami głuchoniewidomymi,
szczególnie z tych regionów Polski, w których do tej pory całkowicie ich
brakowało. Szkolenie z podstaw rehabilitacji obejmowało m.in. treści
dotyczące specyfiki głuchoślepoty, aspekty psychologiczne, proces
słyszenia, widzenia, podstawy diagnozy funkcjonalnej, wywiadu, naukę
metod komunikacji z osobami głuchoniewidomymi, bezpiecznego
poruszania się z przewodnikiem, orientacji w najbliższym otoczeniu,
technik
ułatwiających
wykonywanie
codziennych
czynności
(samoobsługa i prowadzenie gospodarstwa domowego).
Trzecią nową formą działań rozpoczętych w 2007 r. było szkolenie
psychologów prowadzących lub mających prowadzić grupy wsparcia
psychologicznego w poszczególnych Jednostkach Wojewódzkich TPG.
Szkolenie to odbyło się w Warszawie w dn. 07-09.12. Przygotowanie
i prowadzenie kursu powierzone zostało paniom psycholog z Warszawy,
najbardziej doświadczonym w prowadzeniu grup wsparcia w TPG.
Uczestnikami szkolenia byli psycholodzy i pedagodzy z 6 miast Polski –
5, w których grupy wsparcia już funkcjonują oraz z Poznania, gdzie
tą formę działań planujemy uruchomić w 2008 r. Ważnym aspektem
szkolenia było też zainicjowanie procesu budowania jednolitych
standardów grup wsparcia psychologicznego TPG dla całego kraju.
We wrześniu w Śródborowie odbyły się Pierwsze Mistrzostwa Polski
Głuchoniewidomych
w
Szachach.
Udział
wzięło
9
osób
głuchoniewidomych. Pierwszym mistrzem Polski został Marcin
Chojnowski.
Działania podejmowane w roku 2007 dotyczyły następujących obszarów:
• rozwój potencjału organizacyjnego TPG,
• rehabilitacja oraz szkolenie dorosłych osób głuchoniewidomych,
świadczenie bezpośredniej pomocy tym osobom,
• edukacja i rehabilitacja dzieci głuchoniewidomych szkolenie
specjalistów pracujących z dziećmi,
• działania zmierzające do utworzenia w Polsce ośrodka
dla głuchoniewidomych.

• działania informacyjne, w tym docieranie z informacją o osobach
głuchoniewidomych oraz TPG do różnych środowisk społecznych.
• pozyskiwanie środków finansowych.
• kontakty zagraniczne.
• działania wewnątrzorganizacyjne,
• rozwój wolontariatu.
Rozwój potencjału organizacyjnego TPG
Rok 2007 przyniósł istotną zmianę w strukturze organizacyjnej TPG –
dotyczy to zarówno rozwoju struktury regionalnej jak i biura
Towarzystwa. Zarząd na mocy Uchwały nr VI-8/2007 z dnia 20 marca
2007 roku postanowił powołać do istnienia Jednostki Wojewódzkie
Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, jako narzędzia do realizacji
misji statutowej na terenie danego województwa. W 2007 r.
funkcjonowało 12 takich jednostek (Zachodniopomorska Jednostka
Wojewódzka TPG, Wielkopolska JW TPG, Kujawsko-Pomorska JW,
Warmińsko-Mazurska JW, Podlaska JW, Mazowiecka JW, Dolnośląska
JW, Śląska JW, Małopolska JW, Lubelska JW oraz Łódzka JW i Lubuska
JW – dwie ostatnie powstały w drugiej połowie roku), a oprócz nich
funkcjonuje Radomska Jednostka Regionalna TPG działająca na terenie
Radomia i okolicznych powiatów. Jednostki Wojewódzkie przejęły
w zakres
obowiązków
działania
realizowane
dotychczas
przez Regionalne Kluby Głuchoniewidomych, a także zainicjowały nowe
formy aktywności, takie jak poradnictwo indywidualne skierowane
na pomoc osobom głuchoniewidomym, rehabilitację indywidualną, grupy
wsparcia
psychologicznego,
prowadzenie
szkoleń,
promocja,
pozyskiwanie środków itp.
W 2007 r. TPG rozpoczęło działania na terenie 2 województw –
lubuskiego i łódzkiego. W tych województwach powołani zostali dwaj
nowi pełnomocnicy, Jednostki wojewódzkie, a także Regionalne Kluby
Głuchoniewidomych. Zarówno w nowych, jak i w dawniej
funkcjonujących jednostkach pozyskano i przeszkolono wolontariuszy
do pracy z osobami głuchoniewidomymi. Bardzo pozytywnym zjawiskiem
była integracja różnych środowisk wewnątrz TPG oraz z nim związanych
– członków zwyczajnych Towarzystwa, rodziców, wolontariuszy itp.
Działania w tym obszarze obejmowały:

• Spotkanie członków Zarządu TPG, wolontariuszy, rodziców dzieci
głuchoniewidomych
oraz
Pełnomocników
Wojewódzkich
Towarzystwa połączone z Walnym Zebraniem członków TPG,
które odbyło się dniach 26-28 października 2007 r. w Miętnem koło
Garwolina.
• Pozyskiwanie oraz szkolenie wolontariuszy. W 9 miastach Polski
(Szczecin, Poznań, Białystok, Warszawa, Łódź, Wrocław, Bytom,
Kraków, Lublin) odbył się nabór wolontariuszy i szkolenie tłumaczyprzewodników osób głuchoniewidomych prowadzone przez
nowopowstałą kadrę instruktorską. W szkoleniach tych wzięło
udział łącznie ok. 140 osób. Dla wolontariuszy świadczących usługi
na rzecz osób głuchoniewidomych zorganizowane zostały 45godzinne kursy języka migowego, w których wzięło udział łącznie
ok. 120 osób.
• Ogólnopolskie szkolenia dla pełnomocników, regionalnych
koordynatorów wolontariatu odbyło się w Warszawie w dn. 1618.11.2007. Uczestniczyli w nich przedstawiciele wszystkich
12 Jednostek
Wojewódzkich
oraz
Radomskiej
Jednostki
Regionalnej TPG.
W roku 2007 nastąpił również bardzo istotny rozwój biura TPG – zaczęła
wzrastać liczba pracowników, powstały nowe stanowiska pracy.
Dynamiczny rozwój struktury organizacyjnej, wzrost ilości realizowanych
zadań, ich zakres spowodował, że uzewnętrzniły się i dały o sobie
dotkliwie znać problemy takie jak zły przepływ informacji, brak
przejrzystego systemu kompetencji i odpowiedzialności, brak procedur
opisujących sposób realizacji różnych działań. Aby temu zaradzić
podjęte zostały prace nad opracowaniem i wdrożeniem nowej struktury
organizacyjnej TPG, nad strategią działania i rozwoju Towarzystwa.
Przygotowane został szkic strategii, który po dyskusji przyjęty został
przez VII Walne Zebranie.
Rehabilitacja oraz szkolenie dorosłych osób głuchoniewidomych,
świadczenie bezpośredniej pomocy tym osobom
Kontynuowana była akcja docierania do nowych, nie objętych jeszcze
ewidencją osób głuchoniewidomych oraz weryfikacji informacji

o osobach już objętych ewidencją. Działania te prowadzone były
na terenie województw, w których istnieją jednostki wojewódzkie TPG
a więc: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego,
podlaskiego, śląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego,
warmińsko-mazurskiego,
kujawsko-pomorskiego.
Działania
te prowadzone były przy współudziale wolontariuszy, dla których była
to forma praktyki odbywanej w ramach szkolenia na tłumaczyprzewodników.
Ewidencję i weryfikację osób głuchoniewidomych prowadzili również
przeszkoleni „rehabilitanci pierwszego kontaktu”. Osoby te docierały
do domu osoby głuchoniewidomej przeprowadzając z nią wywiad,
zajęcia wstępne, diagnostyczne i prowadząc zajęcia z rehabilitacji
podstawowej, orientacji i bezpiecznego poruszania się z przewodnikiem
i z białą laską.
Kontynuowane były działania
zorganizowane zostały:

rehabilitacyjne

i

szkoleniowe

-

• Plener rzeźbiarski dla głuchoniewidomych w Centrum Rzeźby
Polskiej w Orońsku koło Radomia. Program obejmował rzeźbienie
w glinie. Zajęcia prowadzili profesjonalni artyści rzeźbiarze.
• warsztaty arteterapeutyczne/turnus rehabilitacyjny w Łucznicy.
Osoby
głuchoniewidome
uczestniczyły
w
zajęciach
arteterapeutycznych w pracowni wikliniarskiej, ceramicznej,
tkactwa, plastycznej, batiku. Nowością było wzbogacenie programu
o zajęcia z zakresu rehabilitacji podstawowej, terapii widzenia
i orientacji przestrzennej – w zależności od potrzeb uczestników.
•

W dniach 8–22 sierpnia 2007 r. w Lądku Zdroju odbył się turnus
rehabilitacyjny młodych osób głuchoniewidomych. Podczas turnusu
młodzi mieli możliwość brać udział w zajęciach rehabilitacyjnych,
zajęciach integracyjnych, taneczno-ruchowych, muzykoterapii
oraz wycieczkach i zabiegach leczniczych.

• Odbyły
się
2
zjazdy
integracyjne
Sekcji
Młodych
Głuchoniewidomych. Pierwszy zjazd odbył się w Łucznicy, a drugi
w Śródborowie.

Przez cały rok kontynuowane były następujące działania:
• Świadczone były usługi tłumaczy-przewodników. Najczęściej
dotyczyły one: wizyt u lekarza, w urzędach, udziału w spotkaniach
klubowych, zajęciach szkoleniowych, zebraniach, wycieczkach,
turnusach szkoleniowo-rehabilitacyjnych.
• Udzielano pomocy osobom głuchoniewidomym w ich staraniach
o zakup komputera w ramach programu celowego PFRON
“Komputer dla Homera”. Pomoc dotyczyła doradztwa w zakresie
wyboru odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, wypełniania
formularzy wniosków oraz zdobycia niezbędnych dokumentów,
dokonywanie zakupów sprzętu.
• W Warszawie prowadzone były indywidualne szkolenia w zakresie
obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Odbywały się one
w mieszkaniach osób głuchoniewidomych posiadających
komputery.
• Działało 13 Regionalnych Klubów Głuchoniewidomych –
w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku,
Warszawie, Wrocławiu, Bytomiu, Krakowie, Lublinie, a także (nowe
kluby) w Radomiu, Międzyrzeczy i Łodzi. Swą działalnością objęły
one ponad 460 osób. Działalność Klubów obejmowała
organizowanie
spotkań
informacyjnych
oraz
imprez
okolicznościowych (noworocznych, andrzejkowych itp.), wyjścia
do teatru, wycieczki, arteterapię.
• Kontynuowana była działalność grup wsparcia psychologicznego
dla osób głuchoniewidomych w Warszawie, Lublinie, Bytomiu
i we Wrocławiu. Pomocą psychologiczną objęte były osoby
znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej bądź psychicznej.
W roku tym rozpoczęła działanie grupa wsparcia psychologicznego
w Krakowie.
• Kontynuowano
wsparcie
zatrudnionych
młodych
osób
głuchoniewidomych. Programem objęte były 4 osoby zatrudnione
w Przedszkolu Samorządowym w Milejowie (woj. lubelskie),
w Przedszkolu
w
Kruszwicy
(woj.
kujawsko-pomorskie),

w Przedszkolu
w
Brodnicy
(woj.
kujawsko-pomorskie),
oraz w Zakładzie Pracy Chronionej “FOBOS” w Sierakowie
(woj. wielkopolskie).
• Zorganizowane
zostały
2
trzydniowe
rekolekcje
dla głuchoniewidomych oraz ich najbliższych w Laskach koło
Warszawy. Przewinęło się przez nie ok. 60 osób. Rekolekcje
odbywały się przy organizacyjnym oraz merytorycznym wsparciu
Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych.
Edukacja i rehabilitacja dzieci głuchoniewidomych, szkolenie
specjalistów pracujących z dziećmi
Kontynuowane były formy działań prowadzonych w latach ubiegłych:
• Odbyły się 2 turnusy rehabilitacyjne w Ustroniu Morskim. Jeden
dla młodszych dzieci głuchoniewidomych z opiekunami i jeden
dla dzieci głuchoniewidomych starszych – tzw. rodzinny. Łącznie
w turnusach uczestniczyło 38 dzieci głuchoniewidomych.
• Po raz pierwszy odbyły się warsztaty arteterapeutyczne dla dzieci
i młodzieży w Łucznicy. Uczestniczyło w nich 21 osób, w tym
11 osób głuchoniewidomych. Prowadzono zajęcia w pracowniach
wikliny, ceramiki, monotypii, batiku, makramy i papieru czerpanego
• Odbyło się jedno zebranie Rady Sekcji Rodziców Dzieci
Głuchoniewidomych oraz dwa spotkania szkoleniowo-integracyjne
członków Sekcji Rodziców. Podczas pierwszego zjazdu
w Bydgoszczy rodzice spotkali się z laryngologiem dr Anną
Piotrowską i surdologopedią Małgorzatą Zgodą z Instytutu
Fizjologii i Patologii Słuchu z Kajetan. Podczas drugiego zjazdu
w Tarnowskich Górach, Alicja Pabich przedstawiła metodę werbotonalną.
• Udzielone zostało wsparcie finansowe i merytoryczne placówkom,
w których prowadzona jest praca z dziećmi głuchoniewidomymi.
Dotyczyło ono:
Oddziału dla dzieci głuchoniewidomych w Ośrodku dla dzieci
Niewidomych i Słabowidzących w Bydgoszczy,

Oddziału dla dzieci głuchoniewidomych
dla Niewidomych w Laskach

w

Zakładzie

Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci
i Młodzieży z Wadą Słuchu w Szczecinie
• Dofinansowywana była realizacja indywidualnych programów
edukacyjnych
dla
dzieci
głuchoniewidomych.
Dotyczyła
ona 15 dzieci.
Działania zmierzające
dla głuchoniewidomych.

do

utworzenia

w

Polsce

ośrodka

Pod koniec roku 2006, na skutek niewłaściwego postępowania partnera
– Fundacji „Tęczowy Dom” TPG zmuszone było odstąpić od współpracy
z tą fundacją i powrócić do koncepcji utworzenia ośrodka
dla głuchoniewidomych samodzielnie. W pierwszym kwartale roku 2007
podjęta została próba negocjacji z Komitetem Pomocy Niewidomym
w Polsce z Nowego Jorku oraz Fundacją „praca dla Niewidomych”
(właścicielem nieruchomości w Milanówku) – miały one na celu
uzyskanie zgody na utworzenie ośrodka właśnie w Milanówku. Wobec
nieprzychylnej decyzji Zarządu Fundacji „Praca dla Niewidomych”
rozwiązana została umowa najmu nieruchomości w Milanówku i podjęte
zostały poszukiwania innego obiektu, który mógłby być zakupiony lub
wynajęty w celu utworzenia niewielkiego ośrodka o charakterze
szkoleniowo-rehabilitacyjnym.
W połowie roku 2007 podjęte zostały rozmowy z kupcami
zainteresowanymi zakupieniem nieruchomości w Śródborowie. Wobec
pojawienia się możliwości zbycia tej nieruchomości, mając równocześnie
na uwadze fakt, Ŝe doprowadzenie do utworzenia ośrodka
w Śródborowie wymaga długiego czasu i dużych nakładów finansowych
Zarząd podjął decyzję o zmianie filozofii tworzenia ośrodka
dla głuchoniewidomych. Powołana została grupa negocjacyjna, której
zadaniem było wynegocjowanie jak najkorzystniejszych warunków
zbycia nieruchomości i przeznaczenie uzyskanych w wyniku
tej transakcji środków na zakup innej, niewielkiej nieruchomości
w okolicach Warszawy z przeznaczeniem na utworzenie ośrodka.
W wyniku intensywnych poszukiwań nieruchomość taka została
znaleziona – w Zielonce – kilkanaście km od warszawy.

Pod koniec roku pojawił się jeszcze jeden potencjalny kupiec
nieruchomości w Śródborowie. Do końca 2007 r. negocjacje dotyczące
zbycia nieruchomości w Śródborowie nie zostały zakończone i są
kontynuowane w roku 2008.
Działalność informacyjna, w tym docieranie z informacją o osobach
głuchoniewidomych oraz TPG do różnych środowisk społecznych
Prowadzone były działania o charakterze informacyjnym skierowane
do osób głuchoniewidomych oraz innych środowisk:
• Wydawany był kwartalnik “Dłonie i Słowo”. Ukazały się 4 numery
w druku powiększonym w nakładzie po 700 egz. oraz po 60 egz.
W brajlu. Kwartalnik zawierał wkładkę “Usłyszmy i zobaczmy”
adresowaną głównie do rodziców i opiekunów dzieci
głuchoniewidomych.
• Nastąpił bardzo istotny wzrost w zakresie wykorzystania Internetu
jako podstawowego narzędzia komunikacji między członkami TPG,
współpracującymi z Towarzystwem specjalistami oraz osobami
głuchoniewidomymi, a także jako narzędzia upowszechniania
informacji o osobach głuchoniewidomych i TPG w społeczeństwie.
Było to możliwe dzięki zmianie dostawcy usług internetowych
i przeniesieniu serwisu na nowocześniejszy i bardziej wydajny
serwer. Działania w tej dziedzinie obejmowały:
Prowadzenie serwisu
www.tpg.org.pl

internetowego

TPG

o

adresie

Zainicjowane zostało tworzenie forum internetowego
przeznaczonego dla rodziców dzieci głuchoniewidomych
Utrzymywanie kont poczty elektronicznej dla TPG, niektórych
członków i współpracowników Towarzystwa oraz osób
głuchoniewidomych; liczba kont doszła pod koniec roku
2007 do 100.
Powstało około 10 list dyskusyjnych skupiających osoby
zainteresowane konkretnym tematem lub współpracujące

w realizacji konkretnych przedsięwzięć np. opracowujących
wniosek o dotację.
Bardzo dobrym przykładem wykorzystania Internetu
jako środka wymiany informacji może być lista dyskusyjna,
do której włączone zostały wszystkie osoby należące
do TPG, a której celem było przygotowanie VII Walnego
Zebrania – za pośrednictwem tej listy odbyła się dyskusja
nad uchwałą programową i zmianami Statutu, tu tez
prezentowane były kandydatury osób zgłoszonych do władz.
• Wydane zostały materiały zachęcające do wpłaty 1% na rzecz
TPG: ulotki - 15 tys. egz., plakaty – 1 tys. egz., wizytówki – 2,6 tys.
egz. Prowadzona teŜ była akcja z wykorzystaniem Internetu –
wymiana bannerów z firmami i instytucjami patronującymi akcji.
• Zorganizowany został koncert charytatywny „Dotknąć Jazzu”,
w którym wystąpił nieodpłatnie światowej sławy artysta Andrzej
Jagodziński.
• Emitowane były liczne audycje radiowe oraz programy telewizyjne.
Pozyskiwanie środków finansowych
W roku 2007 działania podejmowane przez TPG były finansowane
z następujących źródeł:
• Dotacji przyznanych przez instytucje państwowe – centralnych Ministerstwo Zdrowia, PFRON, oraz lokalnych – Warszawa, Lublin.
• Dotacji pochodzących od fundacji (np. Fundacji “Wspólna Droga”,
Fundacji Bankowej Kronenberga), a także pozyskano fundusze
z Międzynarodowego Programu “Hilton/Perkins”.
• Środków pozyskanych z wpłat 1% odpisów od podatków
przekazywanych przez osoby fizyczne.
• Darowizny pozyskane od firm komercyjnych.
Kontakty zagraniczne

• W styczniu przebywał w Polsce nowy przedstawiciel Fundacji
Hilton/Perkins – Dennis Lolli. Spotkał się on z przedstawicielami
Zarządu TPG i Sekcji Rodziców, odwiedził oddział dla dzieci
głuchoniewidomych w Laskach, Instytut Głuchoniemych i Poradnię
Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji
"Tęcza" w Warszawie.
• W marcu odwiedziła nas Mary Gest i Marylin Kilsby z Wielkiej
Brytanii– specjalistki ds. osób głuchoniewidomych w organizacji
Sense. Wizyta dotyczyła organizacji międzynarodowej konferencji
dla wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej dotyczącej
zespołu Ushera. W spotkaniu uczestniczyła Jan Cordell –
I Sekretarz Ambasady Brytyjskiej W Polsce.
Działania o charakterze organizacyjnym
• W dniu 31 grudnia 2007 do Towarzystwa należało 110 członków
zwyczajnych.
• Praca Zarządu: W roku 2007 odbyło się łącznie 8 posiedzeń
Zarządu z tego 5 to zebrania Zarządu VI kadencji a 3 to zebrania
Zarządu VII kadencji. Podjęto na nich łącznie 66 uchwał,
w tym 42 w VI kadencji oraz 24 w VII kadencji. Zarząd podejmował
niezbędne decyzje dotyczące bieżącej pracy Towarzystwa. Główne
tematy posiedzeń to m.in.:
kwestie dotyczące rozwoju regionalnego – powołanie
wojewódzkich jednostek, modyfikacja zakresu obowiązków
pełnomocników, powołanie kolejnych regionalnych Klubów
Głuchoniewidomych na terenie całej Polski,
przygotowanie VII Walnego zebrania TPG,
kwestia utworzenia ośrodka dla osób głuchoniewidomych,
• budowanie wizji i strategii TPG
• praca Sekcji Rodziców i Opiekunów Dzieci Głuchoniewidomych
oraz Sekcji Młodych
Rozwój wolontariatu

Przez cały rok funkcjonowało 10 grup wolontariackich (w Szczecinie,
Poznaniu, Olsztynie, Białymstoku, Warszawie, Radomiu, Wrocławiu,
Bytomiu, Krakowie i Lublinie – z tych jednostek pochodzą podane niżej
wartości liczbowe), z przerwami działali wolontariusze w Bydgoszczy,
w ostatnim kwartale uformowały się lub zaczęły formować 3 kolejne
grupy wolontariackie (w Łodzi, Międzyrzeczu i Gdańsku. Praca
wolontariuszy dotyczyła wielu z wyżej opisanych sfer działalności TPG.
Najczęściej spotykane formy pomocy świadczone przez wolontariuszy
osobom głuchoniewidomym:
• nieodpłatne świadczenie usług tłumacza-przewodnika
• spędzanie czasu z osobami głuchoniewidomymi
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz w nauce
Podstawowe dane liczbowe związane z wolontariatem w TPG:
Ilość osób głuchoniewidomych, którym pomagali wolontariusze
za pośrednictwem TPG - 168os. Ilość wolontariuszy pomagających
osobom głuchoniewidomym za pośrednictwem TPG - 189os.
Szacunkowa ilość godzin przepracowanych przez wolontariuszy (w
przypadku kilkudniowych wyjazdów stosowany jest przelicznik: 1 dzień =
8 godz.) - 10488 godz.
Zróżnicowanie regionalne pomocy – dane liczbowe:
Jednostka
Wojewódzka/
Regionalna
Zachodniopomorska
Wielkopolska
Warmińsko-Mazurska
Podlaska
Mazowiecka
Dolnośląska
Śląska
Małopolska
Lubelska
Radomska

Liczba
osób
gn
19
17
15
15
22
31
27
2
17
3

Liczba
wolontariuszy
13
10
19
14
25
12
23
14
54
5

Szacunkowa liczba
godz. pracy
wolontariuszy:
981
466
1190
167
2183
751
1775
641
2256
80

Podsumowanie:
W porównaniu z poprzednimi latami zauważyć można dalszy rozwój
potencjału wolontariackiego TPG. Wyraża się on wzrostem
najważniejszego współczynnika, czyli ilości osób głuchoniewidomych,
do których dotarła wszechstronna pomoc wolontariuszy (wzrost
o 21,4 %) oraz wzrostem ilości godzin nieodpłatnej pracy poświęcanej
Towarzystwu i jego podopiecznym (wzrost o 29,5 %). Potwierdza się też
hipoteza mówiąca o swoistej stabilizacji liczby 10 zaangażowanych
w TPG wolontariuszy (nieznaczny wzrost o 4,7 %). Powtórzę,
za ubiegłorocznym „Rocznym raportem aktywności wolontariackiej”,
iż wytworzenie swoistej „lojalności” u pewnej grupy wolontariuszy jest
pozytywną i wartą kontynuowania tendencją niwelującą pewne
negatywne cechy rozwojowe każdej organizacji pozarządowej, w której
wolontariat jest zmienną podlegającą bardzo wysokiej fluktuacji.
Podejmując bardzo problematyczną próbę, „przeliczenia” pracy
wolontariuszy na wymierne wartości materialne, skorzystam z prostego
algorytmu występującego w ubiegłorocznym „Rocznym raporcie
aktywności wolontariackiej”. Otóż wykazana powyżej ilość godzin
(10488), stanowi wielkość zbliżoną do 5 stałych, utrzymywanych przez
cały rok etatów (koszt 1 etatu w TPG, to min. 30.000,00 zł. rocznie,
biorąc więc pod uwagę te wartości oszczędności poczynione dzięki
pracy wolontariuszy można by szacować na około 150.000,00 zł). Jeśli
zważymy na braki kadrowe TPG jest to wartość imponująca.

