
SOS DLA NIEWIDOMYCH UCZNIÓW

Majowa i  czerwcowa wielka woda nie oszczędziła 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzie-
ci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Najniższa 
kondygnacja mieszczącej się przy Bulwarach Wiślanych 
szkoły została doszczętnie zniszczona. Zalaniu uległy sale 
lekcyjne, pracownie muzyczne, studio nagrań, sala reha-
bilitacyjna oraz zaplecze magazynowe i  sanitarne. Stra-
ty spowodowane przez powódź oszacowano wstępnie 
na 1,8 mln złotych.

Straty materialne nie są jednak najstraszniejsze, 
oprócz kosztownych przedmiotów przepadły też te 
o znaczeniu symbolicznym. 

W zalanych magazynach zniszczeniu uległy brajlow-
skie książki i maszyny oraz cały ekwipunek harcerskiego 
szczepu „zielone słońce”. Pod znakiem zapytania stoi or-
ganizacja tegorocznego obozu. Druhom brakuje śpiwo-
rów i namiotów. 

W  morzu dramatów, których doświadczyliśmy 
w  ostatnich tygodniach trudno wspomóc wszystkich. 
Mam jednak nadzieję, że wspólnie pomożemy niewi-
domym uczniom z  Krakowa. Przywrócimy im poczucie 
bezpieczeństwa i utracone narzędzia do nauki i zabawy, 
a  zmagające się z  cza-
sem dyrekcji pomóż-
my znaleźć środki na 
odbudowę.

Właśnie skończyłem drew-
niany domek. Brat mi poma-
gał. Chciałem żeby go Pani 
oceniła. Teraz to już chyba 
niemożliwe…tyle pracy…..

Wspomina Patrycja

Dla niepełnosprawnych har-
cerzy pobyt na obozie to 
doskonała forma rewalidacji 
i rehabilitacji. Często wracają 
uśmiechnięte, bardziej pew-
ne siebie, łatwiej poruszać 
się im w nieznanym terenie.

Druhna Agnieszka

W pracowni ZPT czekał prezent dla mamy, Razem z panią Asią 
przygotowywaliśmy go na zajęciach manualnych. Gliniane 
serce, które chciałem dać mojej Mamie w ten weekend.

Ze smutkiem wspomina Józek

Wszystkich pragnących pomóc prosimy 
o dokonanie wpłaty na konto:

StowarzySzenie rodziców i Przyjaciół dzieci 
niewidomych i Słabowidzących nadzieja
ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków / KRS 0000309642

Nr konta PKO SA 15 1240 4461 1111 0000 4661 0607
z dopiskiem Pomoc dla Ośrodka

lub na konto dochodów własnych Ośrodka
Nr konta PKO SA 88 1240 4722 1111 0000 4859 6743

Będzie mi bardzo przykro i nudno, jeśli obozu nie będzie. 
Najlepsze wspomnienia wiążą się właśnie z  tym wyjaz-
dem. Trzy tygodnie w lesie, nocne podchody, gry tereno-
we, chatki, prawdziwa przygoda

Opowiada Wojtek

Program POWÓDŹ 2010 – PFRON
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszko-

dowanym w wyniku skutków powodzi

Adresaci programu: osoby niepełnosprawne posia-
dające orzeczenie o  znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności (lub  orzeczenie równo-
ważne), poszkodowane w  wyniku powodzi z  maja 
2010 roku.
Zakres udzielanej pomocy: 
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości do 
2 000,00 zł., na jedną osobę niepełnosprawną.

UWAGA: Udzielonej pomocy nie trze-
ba rozliczać za pomocą faktur

Terminy składania dokumentów:
  Wnioski składane są w trybie ciągłym, jednakże 

nie później niż do dnia 15 listopada 2010 roku, 
  Wypłata świadczenia nastąpi nie później niż 5 dni 

roboczych od daty uzgodnienia formy płatności 
z Wnioskodawcą

Tryb rozpatrywania dokumentów:
Wnioski o  przyznanie świadczenia należy składać 
w  Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla 
miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej:

Więcej informacji w Oddziałach PFRON 
oraz na www.pfron.org.pl


