
Pomóż nam wprowadzać niewidomych 
w świat samodzielności!

Razem z nami daj szansę niewidomym!

Twój 1% pozwoli pokazać im to, czego nie 
mogą zobaczyć.

Jak to zrobić?

Proszę wpisać w odpowiedniej rubryce 
formularza PIT „Wniosek o przekazanie 1% 

podatku należnego na rzecz organizacji 
pożytku publicznego (OPP)”

numer KRS: 0000260011 

oraz kwotę stanowiącą równowartość 1 % 
podatku należnego za rok 2013.

Podatnik ma możliwość określenia celu 
szczegółowego, na który chce przekazać 
1% (rubryka Informacje uzupełniające).

Fundacja Szansa dla Niewidomych
KRS: 0000260011

Pekao SA VI O/W-wa, nr konta:
22 1240 1082 1111 0000 0514 1795

Tyflopunkt w Białymstoku
ul. Fabryczna 1 (pokój 307)

15-482 Białystok

Pon.- Pt. 8.00-16.00

Tel./fax: (85) 743 65 12
tel. kom. 695 966 545

bialystok@szansadlaniewidomych.org 

• Bezpłatne porady w zakresie rehabili-
tacji osób z dysfunkcją wzroku, nowo 
ociemniałych, niewidomych, słabowi-
dzących, sprzętu rehabilitacyjnego, 
dofinansowań, świadczeń itp.

• Kursy rehabilitacji podstawowej, 
szkolenia, pokazy sprzętu rehabilita-
cyjnego, spotkania.

www.szansadlaniewidomych.org

Fundacja Szansa dla Niewidomych od 
22 lat wspiera niewidomych, niedo-
widzących i ich bliskich. Organizujemy 
różnorodne szkolenia, konferencje, spo-
tkania, realizujemy niesamowite projek-
ty, które mają na celu wspieranie inwali-
dów wzroku.
Założycielami Fundacji są niewidomi 
i  widzący przedsiębiorcy, informatycy 
i  rehabilitanci, którzy dzielą się swoimi 
doświadczeniami i wiedzą. Ich celem jest, 
by niewidomi radzili sobie mimo braku 
wzroku, w świecie dźwięku i dotyku.
Fundacja zawiaduje siecią 16 oddziałów 
doradczych, zwanych Tyflopunktami, 
działających we wszystkich miastach wo-
jewódzkich. Można tu znaleźć to, czego 
gdzie indziej brakuje – szansę na sukces, 
optymizm i odwagę w podejmowaniu 
kluczowych decyzji. Nasi beneficjenci 
potrzebują jak najmądrzejszej rady, by 
przy pomocy nowoczesnej rehabilitacji 
i  wykorzystaniu sprzętu, o którym jesz-
cze niedawno można było jedynie ma-
rzyć, zniwelować skutki braku wzroku. 
To my promujemy udźwiękawianie 
i ubrajlawianie otoczenia, m.in.: kompu-
terów, urządzeń codziennego użytku, 
gmachów użyteczności publicznej, tras 
turystycznych, muzeów, wszelkich zabyt-
ków, hoteli, restauracji itd.
Dzięki Fundacji niewidomi i słabowidzą-
cy pozyskują nowe umiejętności i stają 
się przykładem dla innych. Chcemy, by 
byli w pełni samodzielni i niezależni.



ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE  
SZKOLENIA Z ZAKRESU  

NOWOCZESNEJ REHABILITACJI  
wszystkich, którzy chcą „żyć lepiej 

i ciekawiej”. U nas jest to realne.

Proponujemy wzięcie udziału w nowa-
torskich szkoleniach rehabilitacyjnych, 
w których można swobodnie wybrać te-
matykę zajęć, w których chce się uczest-
niczyć. Oferujemy naprawdę szeroki wy-
bór tematów: 

Świat dotyku i dźwięku – jak się w nim 
poruszać, jak przekonać innych do nas 
i  naszej specyfiki, czy nasze otoczenie 
jest przygotowane w taki sposób, byśmy 
mogli sobie dobrze radzić?

Dom – czy nasz dom jest atrakcyjny dla 
innych? Co powinniśmy umieć, by tak 
było?

Zdrowie – Musimy być zdrowi i sprawni, 
by sprostać wymaganiom innych.

Kuchnia – Prawda, że kucharzenie lub 
asystowanie podczas przygotowywania 
posiłków może być wspaniałym relak-
sem i nowoczesną rehabilitacją zarazem?

 
 

TYFLOSport – niewidomi i niedowidzący 
chcą konkurować z innymi i odnosić zwy-
cięstwa.

TYFLOEdukacja – jak się uczyć, gdy bra-
kuje nam książek i pieniędzy na ich zakup? 
A jednak można! Porozmawiajmy o tym.

TYFLOInformatyka – dzisiaj nic nie dzia-
ła bez informatyki. Jak można sobie pora-
dzić, gdy wszystkie wyświetlacze i ekrany 
są dla nas niełaskawe? Rozwiązaniem tego 
problemu jest udźwiękowienie i ubrajlo-
wienie urządzeń. Wtedy możemy czuć się 
jak inni użytkownicy – bez kompleksów.

Niewidomy poliglota – niepełnosprawni, 
którzy znają języki obce są bardzo cenieni. 
Nasi beneficjenci mogą to osiągnąć.

Mobilność – kiedyś wystarczyły białe laski 
do poruszania się po mieście. teraz musi-
my używać urządzeń elektronicznych, by 
móc sprostać oczekiwaniom innych.

Uprawnienia – bez prawa ani rusz!

Kultura – porozmawiamy o sprawach, 
o  których rozmawiają wszyscy. Dlaczego 
mają nas omijać rodzinne lub przyjaciel-
skie rozmowy o wycieczkach, o historii 
i zabytkach? My też możemy być doinfor-
mowani.

Hobby – wszyscy niewidomi mają jakieś 
hobby. Fundacja pomoże je rozwinąć, by 
nasi beneficjenci mogli zaimponować 
swoją wiedzą.

Turystyka – w nowoczesnym świecie 
zwiedzać mogą wszyscy. Niech nasi be-
neficjenci z tego skorzystają.

Autoprezentacja – wygląd jest bardzo 
ważny. Jeden rzut oka i widzący wiedzą, 
na ile nas stać, co potrafimy zrobić. Na-
uczmy się jak należy o siebie dbać.

Nowoczesne technologie – Fundacja 
dysponuje wieloma urządzeniami i pro-
gramami, które zaprezentuje w trakcie 
zajęć. Niektóre z nich mogą się stać wła-
snością Państwa.

Motywacja – czy to wszystko da się osią-
gnąć, gdy nie mamy ochoty, humoru, 
motywacji? Pouczmy się jak rozumieć 
innych i prezentować siebie, by wszystko 
stało się ciekawsze i łatwiejsze.

Projekt Nowocześnie zrehabilitowani niewido-
mi „widzą” i wiedzą więcej! Sieć Tyflopunktów 
drogą do samodzielności inwalidów wzroku, 
niezależnie od miejsca zamieszkania jest współ-
finansowany ze środków PFRON.


