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Kochani Przyjaciele Dzieła Lasek!

Już tradycyjnie przy okazji świątecznych życzeń pragniemy wyrazić swą wdzięczność za Państwa
pomoc i życzliwe zaangażowanie w nasze sprawy.

Słowa wdzięczności kierujemy do tych wszystkich, którzy poprzez regularne wspieranie czynią
naszą służbę niewidomym bardziej skuteczną. Dzięki Wam możemy planować budżet oraz
uwzględniać indywidualne potrzeby wychowanków.

W tym roku szkolnym w naszym Ośrodku podjęło naukę 252 uczniów. Dzieci i młodzież korzystają
z bogatej oferty edukacyjnej. Oprócz nauki w szkole oferujemy rehabilitację między innymi
W formie integracji sensorycznej, hipo- I dogoterapil, zajęcia w ognisku muzycznym oraz wiele
innych dostosowanych do potrzeb wychowanków. Cieszymy się, że uczniowie mogą rozwijać
swoje pasje poprzez naukę śpiewu, tańca, przygotowywanie przedstawień oraz uprawianie
sportów: grę w goalballa, pływanie, jazdę na rolkach i tandemach. Wszelka aktywność ruchowa
jest niezmiernie ważna w życiu osób z dysfunkcją wzroku, ponieważ pomaga uwierzyć we własne
możliwości oraz pokonywać ograniczenia.

Nasi chłopcy kilkakrotnie brali udział w zawodach goalballa z bardzo dobrymi wynikami. Dużym
uznaniem niewidomych wychowanków cieszą się tradycyjne już spiywy kajakowe, a także
żeglowanie. Emocje budzi również przymiarka do rejsu Zawiszą Czarnym.

Cieszymy się, że uczniowie Laskowskiego Ośrodka angażują się w pomoc potrzebującym.
Dwukrotnie uczestniczyli w biegach charytatywnych: VIII Onkobiegu i Biegaj z Tomkiem!

Jesteśmy bardzo wdzięczni tym wszystkim, którzy wzięli udział w organizowanych przez nas
akcjach. Dzięki pozyknym środkom doposaźyliśi; Zakład LeezniczoRchabiHtacyjny
w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do leczenia i rehabilitacji niewidomych. Wiele radości
sprawiły naszym podopiecznym słodycze, materiały plastyczne, zabawki dźwiękowe i gry
edukacyjne, zakupione w ramach akcji „Zajączek” i „Dzień Dziecka”.

Dzięki Państwa hojności nasi wychowankowie mogli aktywnie spędzić czas wakacji na obozie
sportowym, kolonii w Sobieszewie oraz na Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę,
w której wzięła udział trzydziestoosobowa grupa niewidomych wraz z przewodnikami.

Fundusze zebrane podczas akcji „Wakacyjne Remonty Internatów” umożliwiły przeprowadzenie
niezbędnych prac w Szkole Specjalnej, Internacie Dziewcząt i w Przedszkolu. Dzięki temu
otoczenie naszych podopiecznych stało się bardziej przyjazne i bezpieczne — bardzo dziękujemy za
zrozumienie, życzliwość i hojność.

W tym roku wyposażyliśmy salę Integracji Sensorycznej w Dziale Głuchoniewidomych, Szkole
Specjalnej i Przedszkolu. Zajęcia prowadzone przez terapeutów przynoszą duże korzyści dzieciom
z wieloma zaburzeniami, ułatwiając im funkcjonowanie w otaczającym świecie.
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Cieszymy się, że nasi uczniowie mogą poznawać tajniki pracy z komputerem na nowym sprzęcie,
którego zakup był możliwy dzięki ofiarności Przyjaciół z Kanady.

Od września tego roku przy Dziale Wczesnego Wspomagania w Sobieszewie rozpoczęło
działalność przedszkole dla dzieci niewidomych. Z powodu ograniczonej powierzchni podjęliśmy
decyzję o rozbudowie istniejącego obiektu. To duże przedsięwzięcie jest odpowiedzią na prośbę
rodziców dzieci niewidomych, których na Pomorzu jest coraz więcej.

Dużym wsparciem było społeczne zaangażowanie zaprzyjaźnionych firm w prace na terenie
Ośrodka. Pomoc przy wiosennych i jesiennych porządkach, również na zakładowym cmentarzu,
malowanie, konserwacje, wymiana ogrodzenia oraz świąteczne pakowanie listów to tylko niektóre
z nich. Cieszymy się z nawiązanych kontaktów, z zaangażowania w sprawę osób niewidomych oraz
zainteresowania ich potrzebami.

Wraz z Nowym Rokiem stajemy przed kolejnymi wyzwaniami. Ufamy, że z Bożą i ludzką pomocą
uda się nam je wszystkie zrealizować, dla dobra naszych niewidomych.

Bardzo pilny i ważny dla nas jest remont starego budynku internatu dziewcząt. Decyzją Zarządu
Towarzystwa ma on po przebudowie służyć jako internat chłopców. Na czas nauki szkolnej internat
to dla dzieci drugi dom. Tutaj uczą się, odrabiają lekcje, bawią i odpoczywają. Tutaj są
gospodarzami i spotykają się ze swoimi najbliższymi. Inwestycja ta jest ogromna i przekracza nasze
możliwości, dlatego serdecznie zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia tego
przedsięwzięcia.

Dobro uczynione drugim wraca do nas pomnożone, a radość dzielona jest podwójną radością -

niech ta prawda towarzyszy wszystkim naszym działaniom w Nowym Roku!

Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i wsparcie. Zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie
i świątecznie pozdrawiamy!
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