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Szanowny i Drogi Panie!

Na Pana ręce przesyłamy najserdeczniejsze podziękowania za tak znaczny dar USD 1.500,- (jeden tysiąc
pięćset dolarów am.) przeznaczony na wsparcie działalności naszego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Na
powyższą sumę zlożyii się biorący udział w regatach klubowych dla uczczenia pamięci Pana Marka
Gosienieckiego. Prosimy o przekazanie wyrazów wielkiej wdzięczności wszystkim Ofiarodawcom. Ogromnie
cenimy pomoc Państwa - wiemy, że możemy na nią liczyć. To właśnie dzięki życzliwości Ofiarodawców
możemy realizować nasze zadania w służbie niewidomym. Bóg zapłać za tyle dobroci!

Przy okazji tego listu pozwalamy sobie przesłać garść informacji o naszei pracy.

Coraz bardziej popularne stają się szkoły integracyjne, ale czy
na pewno to najlepsza droga dla niewidomych dzieci? Przed
takim dylematem staje każdego roku wielu rodziców. Nasz
Ośrodek przystosowany jest do potrzeb niewidomych
i niedowidzących uczniów, którzy czują się tu bezpiecznie,
a odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna czuwa nad
ich rozwojem. Wychowankowie korzystają w ramach zajęć
z różnych form rehabilitacji, zarówno ruchowej jak
i rehabilitacji wzroku w przypadku dzieci słabowidzących.
Uczymy bezpiecznego poruszania się i to nie tylko po
laskowskich alejkach, ale również po mieście, gdzie będą

musieli radzić sobie po ukończeniu szkoły. W naszym Ośrodku są wszelkie potrzebne do nauki specjalistyczne
pomoce dydaktyczne, dostosowane dla osób niewidomych. Zazwyczaj szkoły integracyjne, do których
uczęszczają dzieci z dysfunkcją wzroku, zgłaszają się do nas po niezbędne
pomoce szkolne. U nas w Laskach wszystko jest na miejscu, dostępne dla
uczniów na każdym etapie edukacji.

Warto wspomnieć też o sferze emocjonalnej naszych podopiecznych i
poczuciu własnej wartości. Dziecko z jakąkolwiek niepełnosprawnością,
zwłaszcza małe, nigdy nie będzie czuło się pewnie wśród zdrowych
rówieśników. W Laskach wszyscy są tacy sami, mają problem ze
wzrokiem, rozumieją się i wzajemnie wspierają. Wspólnie spędzają czas
wolny podczas rozmaitych zajęć w internatach. Nasi podopieczni uczą się
samodzielności w przyjaznym dla nich środowisku. Poznają świat bez
obaw. W naszych szkołach i internatach cały personel zabiega o to, aby
po ukończeniu edukacji każdy potrafił samodzielnie funkcjonować.
Młodzież uczęszcza na zajęcia kulinarne, sama sprząta swoje pokoje,
uczy się obsługi pralki i innych prac domowych.

W Laskach pomoc znajdą również rodzice dzieci niewidomych, którzy często mają problem z pogodzeniem się
z niepełnosprawnością dziecka. Uczymy opieki nad niewidomym niemowlęciem od pierwszych tygodni życia,
pomagamy również naszym absolwentom po ukończeniu edukacji w Ośrodku.

Jeszcze raz dziękujemy za pomoc, przesyłamy serdeczne pozdrowienia i zapewniamy o pamięci w modlitwie.
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Wpłaty z zagranicy: Bank Pekao S.A. V O/Warszawa Swift: PKOPPLPW
USD: 45 1240 1066 1787 0000 0005 9141
CAD: 25 1240 1053 1788 0010 3560 8104
GBP: 38 1240 1066 1789 0000 0005 9167
EUR: 14 1240 1066 1978 0000 0005 9170
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