
w swoje ręce… 

 

Weź sprawy 

www.tpg.org.pl 

Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 



Strona | 2  

 

Szanowni Państwo, 

 

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym wraz z Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma 

zaszczyt zaprosić osoby głuchoniewidome do udziału 

w nowym, niezwykle ciekawym przedsięwzięciu, które bę-

dzie realizowane pod hasłem:  

”Weź sprawy w swoje ręce...” 

Adresujemy je do tych osób z jednoczesnym uszkodzeniem 

wzroku i słuchu w wieku aktywności zawodowej, 

które chciałyby podnieść jakość swojego życia, poprawić 

komunikację z ludźmi oraz nabyć nowe umiejętności 

przydatne zarówno w codziennym działaniu, jak również 

na rynku pracy. 

Zachęcamy zatem do skorzystania z naszej oferty. Prosimy 

także, by przekazali Państwo wiadomość o niej swoim 

bliskim i znajomym. Ze swojej strony dołożyliśmy wszelkich 

starań, by nasza propozycja była jak najbardziej atrakcyjna. 

Ogromnie więc zależy nam na tym, by jak najwięcej osób 

głuchoniewidomych miało szansę z niej skorzystać.  
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AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

� szkolenia zawodowe (dla osób, które pragną się 

przekwalifikować lub rozpocząć, czy też ponownie 

podjąć pracę zawodową), 

� pomoc w znalezieniu stażu i/lub pracy (dla osób, 
które ze wsparciem TPG zdecydują się podjąć takie 
wyzwanie). 
 

REHABILITACJA 

� zajęcia rehabilitacyjne – zajęcia z orientacji 

przestrzennej i poruszania się z białą laską, zajęcia 

ułatwiające wykonywanie codziennych czynności, 

ćwiczenia usprawniające widzenie i słyszenie, 

� konsultacje z okulistą i/lub protetykiem słuchu, 

wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, doradcy 

w zakresie prawa pracy, 

� 2-tygodniowe warsztaty, 

� szkolenia komputerowe 

� możliwość rehabilitacji w miejscu zamieszkania. 

 

KONKURS 
Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział 

w atrakcyjnym KONKURSIE, w którym będzie 

można otrzymać cenne NAGRODY!!! 
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POMOC W WYPOSAŻENIU 
W SPRZĘT RHABILITACYJNY 

� dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu 

rehabilitacyjnego (m.in. komputery z oprogramowaniem 

dla osób niewidomych i słabowidzących, aparaty 

słuchowe), 

� pomoc w doborze aparatów słuchowych, urządzeń 

wspomagających odbiór dźwięków, pomocy optycznych, 

oprogramowania komputerowego i innego sprzętu 

rehabilitacyjnego. 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

� nauka alternatywnych metod komunikacji (m.in. alfabet 

Lorma, pismo Braille’a, język migowy, daktylografia), 

� spotkania środowiskowe, 

� doskonała okazja do zawierania nowych znajomości. 

 

Udział w projekcie jest 
BEZPŁATNY !!! 

 
Przy realizacji wszystkich wyżej wymienionych 
form wsparcia zapewniamy usługi tłumaczy-

przewodników oraz tłumaczy języka migowego. 
 

Czas trwania projektu: luty – grudzień 2009 r. 
Zasięg: cała Polska  
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BIURA PROJEKTU: 

Biuro makroregionu centralnego 
(woj. mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie) 

WarszawaWarszawaWarszawaWarszawa 01-441, ul. Deotymy 41 
tel./fax: 022 635 69 70 
e-mail: pokl_warszawa@tpg.org.pl 

Biuro makroregionu północno-zachodniego 
(woj. pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie) 
GdańskGdańskGdańskGdańsk 80-309, ul. Bażyńskiego 32 
tel./fax: 058 55 00 225 
e-mail: pokl_gdansk@tpg.org.pl 

Biuro makroregionu północno-wschodniego 
(woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie) 

OlsztynOlsztynOlsztynOlsztyn 10-413, u. Dworcowa 3 
tel./fax: 089 513 68 59 
e-mail: pokl_olsztyn@tpg.org.pl  

Biuro makroregionu południowo-zachodniego 
(woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, lubuskie) 

WrocławWrocławWrocławWrocław    53-676, ul. Zelwerowicza 4a 
tel./fax: 071 359 30 28 
e-mail: pokl_wroclaw@tpg.org.pl 

Biuro makroregionu południowo-wschodniego 
(woj. lubelskie, podkarpackie, małopolskie) 

LublinLublinLublinLublin 20-029, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58/3 
tel./fax: 081 533 24 22 
e-mail: pokl_lublin@tpg.org.pl  
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Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym jest jedyną 

w kraju organizacją zajmującą się wspieraniem osób 

z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.  

 

Działamy od 1991 roku, a w 2005 otrzymaliśmy status 

Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu, że posiadamy 

rozbudowaną sieć jednostek regionalnych, z naszych usług 

korzystać można już na terenie całej Polski. 

 

TPG to przede wszystkim zaangażowanie wielu wspaniałych 

ludzi – zarówno głuchoniewidomych, jak i  pełnosprawnych. 

Pracują dla nas rehabilitanci, pedagodzy, artyści, lekarze 

i wolontariusze. Związane z nami są  także rodziny i bliscy 

osób głuchoniewidomych. Od początku aktywnie wspierają 

nas również instytucje krajowe i zagraniczne.  

 

W dowód uznania dla naszej działalności w 2005 roku 

na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ otrzymaliśmy    

niezwykle    prestiżową    nagrodę im. F. D. Roosevelta. 

 


