
Sprawozdanie z działalności Fundacji Vis Maior 

za rok 2014 

 

 

Nazwa i dane adresowe fundacji: 

Fundacja  Vis Maior 

 ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 10 

02-366 Warszawa 

 

W roku 2014 fundacja zmieniła swoją siedzibę. 



Dane rejestracyjne i identyfikacyjne Fundacji Vis Maior: 

Numer NIP: 525 225 35 42 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 24.10.2002 r. 

Numer KRS: 0000136590 

Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego 28.09.2008 r. 

Numer REGON: 015278749 

W roku 2014 fundację reprezentował Zarząd w składzie: 

Jolanta Kramarz – prezes fundacji 

Karolina Domańska – wiceprezes fundacji 

Magdalena Raczyńska – członek zarządu 

Krzysztof Kurowski – członek zarządu 

Dariusz Kupiecki – członek zarządu. 

 

Do dnia 4 marca 2014 roku Rada fundacji pracowała w następującym 

składzie: 

Krystyna  Zowczak-Jastrzębska – przewodnicząca rady 

Andrzej Matuszyński – członek rady 

Piotr Todys – członek rady. 

4 marca Krystyna Zowczak-Jastrzębska zrezygnowała z funkcji 

przewodniczącej Rady i zastąpił ją Andrzej Matuszyński. Do Rady weszła Aneta 

Lejman. 

 

Cele Fundacji 

1. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji wobec osób 

niepełnosprawnych oraz pomoc im i ich rodzinom w pokonywaniu ograniczeń 

związanych z niepełnosprawnością. 

2. Włączanie społeczne osób niepełnosprawnych. 

3. Propagowanie aktywności osób niepełnosprawnych, w szczególności w 

życiu publicznym, społecznym i zawodowym. 

4. Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób 

niepełnosprawnych. 

5. Propagowanie dostępności przestrzeni, transportu, informacji i komunikacji 

oraz idei projektowania uniwersalnego. 

 



 

Cele te Fundacja realizuje poprzez: 

I. Działalność nieodpłatną: 

1. Organizowanie i prowadzenie psychoterapii, socjoterapii, profilaktyki 

społecznej oraz poradnictwa psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin. 

2. Prowadzenie doradztwa prawnego w zakresie problematyki dotyczącej 

niepełnosprawności. 

3. Prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. 

4. Prowadzenie kampanii informacyjnych z wykorzystaniem środków 

masowego przekazu. 

5. Działania na rzecz wdrażania w Polsce Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych, dokumentów Rady Europy oraz Unii Europejskiej dotyczących 

osób niepełnosprawnych, monitorowanie ich wdrażania, upowszechniania wiedzy o 

nich. 

6. Monitorowanie działań organów władzy publicznej w zakresie realizacji 

wolności i praw osób niepełnosprawnych oraz ochrony ich interesów. 

7. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w tym analiz, ekspertyz i 

programów działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

8. Organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów skierowanych 

do osób niepełnosprawnych i/lub dotyczących problematyki związanej z 

niepełnosprawnością. 

9. Utrzymywanie kontaktów z instytucjami działającymi zarówno w kraju, jak i 

za granicą, których doświadczenia mogą służyć realizowaniu celów Fundacji. 

10. Wydawanie publikacji drukowanych, elektronicznych oraz w innych 

formach. 

11. Promowanie i wspomaganie edukacji osób niepełnosprawnych, 

szczególnie w szkołach ogólnodostępnych. 

12. Promowanie korzystania z pomocy psów asystujących poprzez 

przeprowadzanie akcji informacyjnych, szkolenie przyszłych właścicieli, ich bliskich i 

wolontariuszy, a także przygotowywanie do pracy psów asystujących. 

13. Wspieranie instytucji prowadzących działania zbliżone do tych, które 

realizuje Fundacja Vis Maior,    a szczególnie związanych ze szkoleniem psów 

asystujących.  



14. Pomoc społeczna polegająca na świadczeniu osobom fizycznym, 

zakwalifikowanym do realizowanych przez Fundację programów, wsparcia 

finansowego i rzeczowego związanego                     z posiadaniem i szkoleniem psa 

asystującego. 

15. Organizowanie i prowadzenie obozów oraz turnusów rehabilitacyjnych dla 

osób niepełnosprawnych, a także ich rodzin. 

16. Dbanie o rozwój kultury fizycznej osób niepełnosprawnych poprzez 

turystykę i organizowanie imprez sportowych. 

17. Umożliwianie zaspokajania potrzeb duchowych i religijnych osobom 

niepełnosprawnym oraz ich rodzinom przez organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, 

współpracę ze związkami wyznaniowymi. 

18. Rozwijanie umiejętności artystycznych osób niepełnosprawnych oraz 

wspieranie ich aktywności        w różnych dziedzinach życia kulturalnego. 

19. Podejmowanie działań zmierzających do stworzenia infrastruktury 

rehabilitacyjnej, edukacyjnej oraz socjalnej, a w tym organizowanie i prowadzenie 

ośrodków wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz ich 

rodzin. 

 

II. Działalność odpłatną: 

1. Organizowanie i prowadzenie psychoterapii, socjoterapii, profilaktyki 

społecznej oraz poradnictwa psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin. 

2. Prowadzenie doradztwa prawnego w zakresie problematyki dotyczącej 

niepełnosprawności. 

3. Prowadzenie kampanii informacyjnych z wykorzystaniem środków 

masowego przekazu. 

4. Działania na rzecz wdrażania w Polsce Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych, dokumentów Rady Europy oraz Unii Europejskiej dotyczących 

osób niepełnosprawnych, monitorowanie ich wdrażania, upowszechniania wiedzy o 

nich. 

5. Monitorowanie działań organów władzy publicznej w zakresie realizacji 

wolności i praw osób niepełnosprawnych oraz ochrony ich interesów. 

6. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w tym analiz, ekspertyz i 

programów działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 



7. Organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów skierowanych 

do osób niepełnosprawnych i/lub dotyczących problematyki związanej z 

niepełnosprawnością. 

8. Utrzymywanie kontaktów z instytucjami działającymi zarówno w kraju, jak i 

za granicą, których doświadczenia mogą służyć realizowaniu celów Fundacji. 

9. Wydawanie publikacji drukowanych, elektronicznych oraz w innych 

formach. 

10. Promowanie i wspomaganie edukacji osób niepełnosprawnych, 

szczególnie w szkołach ogólnodostępnych. 

11. Promowanie korzystania z pomocy psów asystujących poprzez 

przeprowadzanie akcji informacyjnych, szkolenie przyszłych właścicieli, ich bliskich i 

wolontariuszy, a także przygotowywanie do pracy psów asystujących. 

12. Wspieranie instytucji prowadzących działania zbliżone do tych, które 

realizuje Fundacja Vis Maior,    a szczególnie związanych ze szkoleniem psów 

asystujących. 

13. Organizowanie i prowadzenie obozów oraz turnusów rehabilitacyjnych dla 

osób niepełnosprawnych,  a także ich rodzin. 

14. Dbanie o rozwój kultury fizycznej osób niepełnosprawnych poprzez 

turystykę i organizowanie imprez sportowych. 

15. Umożliwianie zaspokajania potrzeb duchowych i religijnych osobom 

niepełnosprawnym oraz ich rodzinom przez organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, 

współpracę ze związkami wyznaniowymi. 

16. Rozwijanie umiejętności artystycznych osób niepełnosprawnych oraz 

wspieranie ich aktywności        w różnych dziedzinach życia kulturalnego. 

17. Podejmowanie działań zmierzających do stworzenia infrastruktury 

rehabilitacyjnej, edukacyjnej oraz socjalnej, a w tym organizowanie i prowadzenie 

ośrodków wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz ich 

rodzin. 

 

Opis działalności statutowej 

Praca w Fundacji przebiegała zgodnie z przyjętym planem na 2014 rok. 

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywały się co miesiąc. Członkowie Zarządu 

pozostawali ze sobą w stałym kontakcie i w razie potrzeby mogli konsultować sprawy 



związane z działalnością Fundacji. Wszelkie zaistniałe wątpliwości mogły więc być 

wyjaśniane na bieżąco. Dzięki temu działania Fundacji były spójne i dynamiczne. 

Spotkania były poświęcone:  

• bieżącej działalności fundacji oraz realizowanym projektom, 

• sposobom wydatkowania funduszy otrzymanych ze środków 

publicznych i darowizn, 

• zasadom współpracy z instytucjami oraz firmami realizującymi podobne 

cele, do tych jakie stawia sobie Fundacja, 

• zasadom współpracy z władzami terytorialnymi i organizacjami 

pozarządowymi, kreowaniu wizerunku Fundacji i Promowanie jej działań, 

• polityce zatrudnienia, 

• tworzeniu regulaminu wynagrodzeń, 

• akcji jednoprocentowej, 

• zmianie siedziby fundacji, 

• przebudowie strony internetowej, 

• zasadom przyznawania psów przewodników, 

• zmianie zapisów w umowie przekazania psa, 

• pozyskiwaniu nowych współpracowników, 

• \współpracy z wolontariuszami. 

 

 

I. Promowanie i wspieranie aktywności osób z dysfunkcją wzroku 

 

1. Kultura, sport i rekreacja 

Instytucje kulturalne i sportowe co raz częściej zauważają  potrzeby osób z 

dysfunkcją wzroku i starają się dostosować swoją ofertę do ich potrzeb. W ubiegłym 

roku Fundacja Vis Maior kontynuowała współpracę z warszawskimi teatrami, takimi 

jak: Rampa, Polski, Powszechny, Dramatyczny, Studio, Kapitol, Kamienica, 

Współczesny, Och Teatr, Bielańska Scena Muzyczna, oraz z kinem Luna. Dzięki 

życzliwości tych instytucji beneficjenci Fundacji mogli korzystać z przygotowanej z 

myślą o nich oferty promocyjnej. 

Osoby z dysfunkcją wzroku niejednokrotnie zwracają uwagę na 

niedostosowanie oferty instytucji kulturalnych i edukacyjnych do ich potrzeb. 



Zwiedzając je nie zawsze mają możliwość swobodnego obejrzenia eksponatów. W 

2014 roku Fundacja zorganizowała wyjścia do Muzeum Pałacu Króla Jana III w 

Wilanowie i do Centrum Nauki Kopernik. Zwiedzający mieli możliwość swobodnego 

zapoznania się z poszczególnymi elementami wystaw, zadawania pytań. Spotkali się 

z życzliwością i otwartością przewodników oraz animatorów. Wykazali oni duże 

zrozumienie dla potrzeb osób niewidomych i w miarę swoich możliwości starali się 

wyjść im na przeciw. 

Zorganizowano także dwie wycieczki do Powsina i Konstancina. 

 Osoby niewidome mają ograniczone możliwości uprawiania sportu. Personel 

obiektów sportowych nie posiada odpowiedniego przygotowania do pracy z nimi, a 

przede wszystkim ma wiele obaw wynikających z braku wiedzy nt. możliwości tych 

osób. Również oferta związana z turystyką i rekreacją jest niewystarczająca w 

stosunku do potrzeb. Dlatego też Fundacja Vis Maior przygotowała propozycje dla 

osób preferujących aktywne formy spędzania czasu. 

Centrum Rozrywki Hulakula przekazało vouchery umożliwiające nieodpłatne 

korzystanie, raz w miesiącu, ze znajdującej się w nim kręgielni oraz grę w bilard. 

Kontynuowano współpracę z Centrum Rekreacji i Sportu przy ul. Conrada, 

dzięki czemu osoby niewidome i słabowidzące mogły uczestniczyć w kursie nauki 

pływania dostosowanym do ich potrzeb. 

W minionym roku z oferty kulturalno-sportowej fundacji skorzystało 315 osób. 

Doceniały one  jej różnorodność. Zwracały też uwagę na to, że placówki kulturalne i 

sportowe coraz częściej zauważają potrzeby osób niewidomych.  

 

2. Spotkania i imprezy integracyjne 

Fundacja Vis Maior organizuje dla swoich beneficjentów spotkania 

tematyczne, podczas których mogą oni rozwijać swoje zainteresowania i pasje, a 

także dowiedzieć się wielu praktycznych rzeczy związanych z codziennym 

funkcjonowaniem. 

Dużą popularnością cieszą się, spotkania podróżnicze. Ich gośćmi są  

zarówno osoby niewidome, jak i widzące, które odwiedziły ciekawe miejsca i chcą o 

nich opowiedzieć. W 2014 roku odbyły się spotkania poświęcone: Kuwejtowi, Malezji, 

Meksykowi oraz Afryce. 

Fundacja organizowała również spotkania i imprezy okolicznościowe z okazji 

świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.  



Spotkania w Vis Maior są bardzo dobrą okazją do rozmowy i wymiany 

doświadczeń związanych z bezwzrokowym funkcjonowaniem. Są bardzo ważne dla 

osób, które tracą bądź niedawno straciły wzrok. Mają one możliwość zetknięcia się z 

niewidomymi prowadzącymi aktywny tryb życia i dowiedzenia się, jak radzą sobie z 

różnego rodzaju trudnościami związanymi z codziennym funkcjonowaniem oraz 

pracą, a także akceptacją ze strony otoczenia. 

W zorganizowanych w 2014 roku przez fundację spotkaniach wzięło udział 85  

osób. Ponad 500 osób niewidomych i słabowidzących było informowanych o jej 

działaniach za pośrednictwem newslettera. Informacje były również zamieszczane na 

stronie internetowej Fundacji oraz na Facebooku. 

 

3. „Wiele potrafię bezwzrokowo 2013” 

"Wiele potrafię bezwzrokowo 2013" to projekt wieloletni, dofinansowany przez 

PFRON, którego pierwszy etap rozpoczął się w 2013 roku i był kontynuowany do 31 

marca 2014 roku. Całkowita wartość pierwszego etapu wynosiła 98.242,58 zł. 

Projekt jest skierowany do osób niewidomych i słabowidzących w wieku aktywności 

zawodowej, zamieszkałych na terenie województwa Mazowieckiego. Jego celem jest 

wspieranie ich w dążeniu do zwiększania samodzielności po to, by mogły prowadzić 

aktywne i niezależne życie. W ramach pierwszego etapu projektu były kontynuowane 

zajęcia z orientacji przestrzennej (poruszania się z białą laską), bezwzrokowej, 

obsługi komputera czynności życia codziennego oraz tematyczne zajęcia grupowe. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się kursy orientacji przestrzennej oraz 

czynności dnia codziennego. Do Fundacji zgłaszały się nie tylko osoby 

rozpoczynające naukę samodzielnego poruszania się, ale również takie, które ze 

względu na zmianę miejsca pracy lub zamieszkania chciały nauczyć się nowych tras. 

W związku z tym zajęcia były dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników.  

Po przejściu kursu z orientacji przestrzennej niewidomi nie muszą stale 

korzystać z pomocy osób widzących w dotarciu w różne, nawet nieznane miejsca, a 

tym samym stają się samodzielni i niezależni. W bardzo dużym stopniu wpływa to 

również na ich aktywność społeczną i zawodową.  

Równie istotne jak zdolność samodzielnego poruszania się z białą laską są 

umiejętności wykonywania codziennych czynności. Jest to szczególnie ważne w 

przypadku osób, która uczą się funkcjonować po utracie wzroku. Wszystko jest dla 

nich nowe. Od nowa uczą się przygotowywania posiłków, obsługi urządzeń 



domowych itp. Również osoby, które nie widzą od wielu lat chętnie uczą się nowych 

rzeczy. Zdobyte umiejętności pozwalają im na samodzielne funkcjonowanie. Nie są 

zależne od osób widzących. Mogą samodzielnie prowadzić gospodarstwo domowe. 

Jednym z warunków niezbędnych do prowadzenia przez osoby niewidome 

aktywnego i samodzielnego życia jest umiejętność obsługi komputera. Jest on, 

podobnie jak dla osób widzących, jednym z podstawowych narzędzi ułatwiających 

codzienne funkcjonowanie. Szkolenia komputerowe były prowadzone przez 

instruktorów posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami 

niewidomymi i miały indywidualny charakter. Zostały one dostosowane do potrzeb 

uczestników. Mogli oni doskonalić swoje umiejętności nie tylko w zakresie obsługi 

programów udźwiękawiających, lecz również biurowych (np. Word, Excel), a także 

urządzeń specjalistycznych, takich jak: odtwarzacze książki mówionej, notatniki 

brajlowskie, linijki brajlowskie, udźwiękowione telefony komórkowe, udźwiękowione 

systemy nawigacji GPS, lupy czy powiększalniki oraz urządzeń peryferyjnych 

(drukarek, w tym brajlowskich) i skanerów. Mogli również dowiedzieć się, jak 

korzystać z portali społecznościowych, takich jak Facebook czy komunikatorów jak 

Skype. 

Zajęcia zakończyły się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności. 

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach osoby z dysfunkcją wzroku zwiększyły  swoje 

kompetencje w zakresie obsługi komputera i specjalistycznych urządzeń 

elektronicznych, zyskały dostęp do informacji niezbędnych podczas nauki oraz 

wykonywania pracy. Zdobyta wiedza miała bardzo duży wpływ na poprawę 

kwalifikacji zawodowych, a także utrzymanie lub znalezienie pracy, w której 

potrzebne są umiejętności obsługi komputera. 

W ramach projektu odbyły się również zajęcia grupowe. Podczas spotkań z 

psychologiem osoby niewidome i słabo widzące poznały kilka skutecznych sposobów 

radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych oraz dowiedziały się, jak nie 

ulegać manipulacji. Zajęcia z tyflopedagogiem były doskonałą okazją do poznania 

urządzeń ułatwiających pracę w kuchni. Nie zabrakło również wielu cennych 

wskazówek, jak prowadzić gospodarstwo domowe, mimo problemów ze wzrokiem 

lub jego braku. 

Podczas warsztatów ekonomicznych uczestnicy rozmawiali o 

odpowiedzialnym i świadomym zarządzaniu własnymi pieniędzmi, sposobach 

oszczędzania i kredytach. 



Bardzo dużą popularnością cieszyły się spotkania z prawnikiem, na których 

omawiano tematy związane z prawem spadkowym, aktami notarialnymi, 

zawieraniem umów, mieszkalnictwem socjalnym. 

Osoby zainteresowane mogły skorzystać z porad doradcy zawodowego 

dotyczących pisania CV i listu motywacyjnego lub przygotowania się do rozmowy 

kwalifikacyjnej. Nie zabrakło  również rozmów o tym, w jaki sposób zaprezentować 

pracodawcy swoje mocne strony i przekonać go, że jest się odpowiednim 

kandydatem na dane stanowisko. Dużo miejsca poświęcono również dbałości o swój 

wizerunek, w tym wygląd zewnętrzny. 

Odbyły się również spotkania poświęcone obsłudze aplikacji na iPhona. 

W ramach 1. etapu projektu zorganizowano także warsztaty dla obecnych 

właścicieli psów przewodników. Miały one na celu doskonalenie umiejętności osób 

niewidomych w zakresie współpracy z psem przewodnikiem oraz poszerzanie ich 

wiedzy nt. pielęgnacji i opieki nad czworonogami. Całe szkolenie składało się z 

następujących bloków:  

• zajęcia grupowe z zakresu tresury i opieki nad psem, 

• zajęcia grupowe z zakresu opieki weterynaryjnej, 

• szkolenie grupowe dotyczące uprawnień osób niewidomych 

korzystających z pomocy psów przewodników, w szczególności w 

zakresie dostępu do obiektów użyteczności publicznej, 

• warsztaty umiejętności psychospołecznych: konstruktywnej 

komunikacji, asertywności w sytuacji korzystania z pomocy psa, 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach w kontakcie z innymi ludźmi. 

Oprócz zajęć grupowych przewidziane było poradnictwo indywidualne 

prowadzone przez: psychologa, tresera i tyflopedagoga – instruktora orientacji 

przestrzennej. 

W warsztatach wzięło udział 8 osób niewidomych poruszających się z psami 

przewodnikami. Ogółem – w całym 1. etapie projektu – uczestniczyło 40 osób 

niewidomych.  

1 kwietnia 2014 rozpoczął się 2. etap projektu i trwał do końca okresu 

sprawozdawczego oraz dalej do 31 marca 2015 roku. W 2. etapie projektu udział 

wzięło również 40 osób niewidomych, które skorzystały z indywidualnych zajęć z 

zakresu orientacji przestrzennej, bezwzrokowej obsługi komputera oraz czynności 



dnia codziennego. Odbywały się zajęcia grupowe z: psychologiem, tyflopedagogiem, 

doradcą zawodowym, prawnikiem i ekonomistą.  

Przeprowadzono warsztaty wyjazdowe dla osób rozważających przyjęcie psa 

przewodnika oraz dla osób posiadających już psy przewodniki – razem 16 osób 

niewidomych i 8 osób towarzyszących.  

Uczestnicy każdej z grup – kandydaci i posiadacze psów przewodników 

skorzystali z następujących rodzajów wsparcia: 

• zajęcia grupowe z zakresu tresury i opieki nad psem, 

• zajęcia grupowe z zakresu opieki weterynaryjnej, 

• szkolenie grupowe dotyczące uprawnień osób niewidomych 

korzystających z pomocy psów przewodników, w szczególności w 

zakresie dostępu do obiektów użyteczności publicznej, 

• warsztaty umiejętności psychospołecznych: konstruktywnej 

komunikacji, asertywności w sytuacji korzystania z pomocy psa, 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach w kontakcie z innymi ludźmi. 

Oprócz zajęć grupowych, podczas wyjazdu przewidziane było poradnictwo 

indywidualne prowadzone przez: psychologa, tresera i tyflopedagoga – instruktora 

orientacji przestrzennej. 

-  

4. „Nie daj sobie w kasę dmuchać” 

W 2014 roku fundacja kontynuowała realizację projektu „Nie daj sobie w kasę 

dmuchać”, dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski. Całkowity koszt jego 

realizacji wynosił 36.516,00 zł. 

Był on skierowany do 127 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, znajdujących 

się w ośrodkach szkolno-wychowawczych dla osób z dysfunkcją wzroku w: 

Warszawie, Laskach, Owińskach, Krakowie, Łodzi, Chorzowie i Bydgoszczy. Projekt 

został skierowany do młodzieży wchodzącej w dorosłe życie, która ze względu na 

swoją niepełnosprawność jest zagrożona wykluczeniem finansowym. Niebawem 

stanie ona przed wyzwaniami, jakimi są utrudnienia w dostępie do wyczerpującej 

informacji, bariery techniczne, niewiedza pracowników banków nt. praw 

przysługujących niepełnosprawnym klientom. 

Dlatego też za najważniejsze cele projektu uznano:  



• zwiększenie poziomu wiedzy uczestników z zakresu podstaw ekonomii, 

bankowości i finansów,  

• zwiększenie świadomości  ich praw jako niepełnosprawnych klientów 

instytucji finansowych,  

• wypracowanie umiejętności odpowiedzialnego zarządzania finansami. 

Do projektu zaangażowano nauczycieli przedsiębiorczości, pracujących w 

ośrodkach szkolno-wychowawczych. Uczniowie wzięli udział w 5 lekcjach. Były one 

prowadzone metodami aktywnymi, w oparciu o opracowane przez ekonomistę 

scenariusze. Uczniowie poznali podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii, dowiedzieli 

się, jak odpowiedzialnie zarządzać własnymi finansami i jak oszczędzać. Zdobyli 

również wiedzę nt. produktów i usług bankowych oraz praw przysługujących 

niepełnosprawnym klientom banków. Oprócz scenariuszy zostały przygotowane 

materiały dla uczniów do samodzielnej pracy. Zawierały one, oprócz wiedzy 

teoretycznej, ćwiczenia pozwalające na utrwalenie zdobytej wiedzy. 

Nawiązano współpracę z jednym z banków komercyjnych. W jego placówkach 

zostały zorganizowane lekcje praktyczne. Podczas ich trwania uczniowie dowiedzieli 

się, jak wygląda placówka bankowa, na czym polega praca zatrudnionych w niej 

osób, w jaki sposób załatwia się formalności związane m.in. z otworzeniem konta, 

wzięciem kredytu itp. Mieli możliwość zobaczenia, jak działa udźwiękowiony 

bankomat. Uzyskali też informacje: czym zajmują się banki, jakie są rodzaje banków, 

jak wygląda codzienny kontakt z bankiem, jakie są dostępne na rynku produkty 

oszczędnościowe i kredytowe. Omawiając wyżej wymienione kwestie pracownicy 

banku zwracali uwagę na dostępność poszczególnych usług dla osób z dysfunkcją 

wzroku (udźwiękowione bankomaty, bankowość elektroniczna i mobilna). 

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele uznali lekcje w banku za bardzo cenne 

doświadczenie. Zwracali uwagę na życzliwość i profesjonalizm pracowników.  

Po zakończeniu zajęć w każdej ze szkół odbył się pierwszy etap konkursu. 

Miał on na celu sprawdzenie zdobytej przez uczniów wiedzy i wyłonienie siedmiu 

finalistów, którzy wzięli udział w ogólnopolskim finale konkursu.  

Poziom prezentowanej przez uczniów wiedzy był bardzo wysoki. Wykazali się 

dużą znajomością pojęć ekonomicznych i wiedzą nt. produktów i usług bankowych. 

Każdy finalista otrzymał nagrodę. 

Udział w projekcie przyczynił się do ugruntowania w uczestnikach cech osób 

przedsiębiorczych. Miał też duży wpływ na podniesienie ich wiedzy z zakresu 



podstawowych pojęć ekonomicznych, rynku pieniężnego, usług bankowych. Wzrosła 

również świadomość uczniów odnośnie praw przysługujących niepełnosprawnym 

klientom banku i sposobów ich egzekwowania. 

Pracownicy banku, zaangażowani w prowadzenie zajęć,  zdobyli  podstawowe 

informacje nt. obsługi klienta z niepełnosprawnością i jego praw. 

NBP bardzo pozytywnie odniósł się do prowadzonych przez fundację działań z 

zakresu edukacji ekonomicznej. Fakt, iż zgodził się dofinansować projekt, świadczy o 

tym, że potrzeby niewidomych i słabowidzących klientów banków zostały 

zauważone. 

 

5. „Kurs na samodzielność” 

 „Kurs na samodzielność. Podnoszenie samodzielności osób niewidomych w 

różnych obszarach funkcjonowania” to projekt wieloletni, dofinansowany ze środków 

PFRON. W 2014 roku rozpoczął się jego pierwszy etap i trwał do 31 marca 2015 

roku. Całkowita wartość tego etapu to 155 702,14 zł.  Celem projektu jest 

podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach 

funkcjonowania. Do udziału w nim zrekrutowano 52 uczestników. 

W ramach pierwszego etapu projektu odbyło się trzytygodniowe szkolenie z 

rehabilitacji podstawowej dla 20 uczestników. Były to osoby, które straciły lub traciły 

wzrok i chciały zdobyć umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania. 

Wykonano dla nich diagnozę potrzeb rehabilitacyjnych i na jej podstawie 

przydzielano im określone formy wsparcia. Uczestnicy korzystali m.in. z nauki 

bezwzrokowego dziesięciopalcowego pisania na klawiaturze,  nauki pisma Braille’a,  

czynności dnia codziennego (trening funkcjonowania codziennego), gimnastyki 

porannej ogólnorozwojowej, zajęć z orientacji przestrzennej, indywidualnego i 

grupowego wsparcia psychologicznego. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zostali 

objęci wsparciem. Pozostawali w telefonicznym i mailowym kontakcie z fundacją. W 

trakcie rozmów wskazywali na swoje obawy i wątpliwości, które wspólnie z 

tyflopedagogiem omawiali. 

. W okresie sprawozdawczym odbyło się szkolenie grupowe dla 10 osób z 

zakresu wykorzystania internetu i nawigacji GPS. Zostało ono dostosowane do 

potrzeb i umiejętności uczestników. Podczas zajęć uczyli się oni korzystania z 

aplikacji i narzędzi internetowych (e-zakupy, bankowość elektroniczna, blogowanie, 



aktualizacja strony www, funkcje Google) oraz wykorzystania technologii GPS w 

poruszaniu się. 

 

6. „Pies mądry GPS 2014” 

Niezwykle ważną rolę w zwiększaniu aktywności osób niewidomych odgrywają 

psy przewodniki. Dają one dużo większe poczucie bezpieczeństwa niż biała laska i 

pozwalają przemieszczać się w szybki i komfortowy sposób. W 2014 roku Fundacja 

rozpoczęła realizację wieloletniego projektu „Pies mądry GPS 2014”. Został on 

dofinansowany przez PFRON. Całkowity koszt jego realizacji wynosił 325 311,25 zł.  

 Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania osób niewidomych 

poprzez zakup psów, przygotowanie ich do roli przewodników, a następnie 

przekazywanie osobom niewidomym. 

W okresie sprawozdawczym trzy psy zakupione w listopadzie 2012 

zakończyły szkolenie specjalistyczne (styczeń i luty 2014), a po dwumiesięcznym 

okresie zżywania  się (w kwietniu)  zostały one przekazane osobom niewidomym.  

Swoje szkolenie (12 miesięcy treningu specjalistycznego) kontynuował pies 

zakupiony w październiku 2013 roku.  

Ponadto, w styczniu 2014 zostały zakupione 4 szczenięta, które przeszły 

najpierw dwumiesięczny etap socjalizacji, a następnie rozpoczęły szkolenie 

specjalistyczne – trwało ono przez 10 miesięcy roku 2014 i będzie kontynuowane w 

2015 roku.  

W ramach projektu odbyło się również szkolenie dla kandydatów na 

posiadaczy psów przewodników, w którym wzięło udział 15 osób niewidomych. W 

jego ramach odbyły się zajęcia grupowe z treserem, weterynarzem oraz prawnikiem. 

Uczestnicy dowiedzieli się, na czym polega praca psa przewodnika. Poznali 

podstawowe zagadnienia związane z jego pielęgnacją i zdrowiem. Uzyskali również 

informacje nt. praw przysługujących osobom poruszającym się z psami. Odbyły się 

także indywidualne konsultacje psychologiczne oraz tyflopedagogiczne. Miały one na 

celu sprawdzenie jak kandydaci radzą sobie w przestrzeni i w jakim stopniu będą w 

stanie w przyszłości skorzystać z pomocy psa przewodnika.  

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy otrzymali decyzje odnośnie do 

zakwalifikowania (bez zastrzeżeń bądź warunkowo) lub nie do programu 

przekazywania psów. 

 



7. „Wszystko o psie przewodniku” 

Projekt „Wszystko o psie przewodniku” został dofinansowany przez PFRON. 

Jego całkowita wartość wynosiła 13.536,40 zł. Miał on na celu zebranie w jednym 

miejscu jak największej ilości informacji nt. psów przewodników.  Do współpracy 

zaprosiliśmy trenerów psów, właścicieli psów przewodników, prawnika, weterynarza, 

a nawet historyka. W materiale znalazły się też teksty napisane przez 

przedstawicielki Polskiego Związku Niewidomych i Fundacji „Labrador Pies 

Przewodnik”. W ten sposób powstała unikatowa publikacja „Wszystko o psie 

przewodniku”. 

Publikacja została udostępniona pod koniec roku w trzech formach: 

• strony internetowej uzupełnionej o quiz wiedzy o psach przewodnikach, 

• zestawu ebooków w kilku formatach, 

• audiobooka. 

Publikacją staramy się wypełnić lukę informacyjną, która sprawia, że osoby 

niewidome w Polsce tak niechętnie korzystają z usług psów przewodników. Osoby 

zainteresowane dowiedziały się o tym, jak pracuje się z psem przewodnikiem, jak się 

z nim podróżuje, jak się go szkoli, a także jak o niego dbać i ile kosztuje jego 

utrzymanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób zachęcimy osoby niewidome do 

wnioskowania o psy przewodniki, a na polskich ulicach zacznie przybywać tych 

czworonożnych pomocników. 

 

 

II. Promowanie pozytywnych postaw wobec osób niewidomych i 

słabowidzących 

 

1. Wolontariat 

Zaangażowanie wolontariuszy w działania fundacji pokazuje ich poparcie dla 

propagowanych przez nią wartości. Wielu działań nie dałoby się zrealizować bez ich 

pomocy.  

W siedzibie organizacji prowadzone są szkolenia dla wolontariuszy, podczas 

których uczą się, jak współpracować z osobą niewidomą.  

W 2014 roku w działania Fundacji Vis Maior zaangażowanych było 34 

wolontariuszy. Odegrali oni niezwykle ważną rolę we wspieraniu aktywności osób z 

dysfunkcją wzroku. Pomagali osobom niewidomym w docieraniu w nieznane miejsca,  



robieniu zakupów, w załatwianiu formalności w urzędach. Byli również zaangażowani 

podczas organizowanych przez Fundację wyjść, spotkań, konferencji, a także działań 

projektowych. Ich Pomoc była też bardzo przydatna podczas prac biurowych.  

Doceniając wysiłek wolontariuszy, Fundacja wystawia im rekomendację, które 

okazują się pomocne,  zwłaszcza studentom starającym się o stypendia lub 

szukającym pracy. 

 

2. Program CSR 

W Polsce bardzo popularna stała się idea społecznie odpowiedzialnego 

biznesu. Wiele firm wspiera działania organizacji pozarządowych. 

Fundacja była partnerem akcji „Wspomagam szkolenie psa przewodnika”, 

zorganizowanej przez firmę Royal Canin Polska.  

Zgodnie z umową Royal Canin zobowiązała się przekazać karmę dla psa, 

którego szkolenie wcześniej wsparła finansowo. Osoba niewidoma korzystająca z 

jego pomocy przygotowywała wpisy na Facebooka dotyczące jej wrażeń i 

doświadczeń związanych z codzienną współpracą z psem. 

Obejmując fundację programem CSR firma Royal Canin Polska przyczyniła 

się do promowania aktywności osób z dysfunkcją wzroku i upowszechniania 

pozytywnych postaw wobec nich. Pomogła również w propagowaniu wiedzy nt. pracy 

psów przewodników i praw przysługujących poruszającym się z nimi osobom 

niewidomym 

. 

3. Współpraca z Fundacją św. Patryka 

Fundacja im. św. Patryka jest organizacją non-profit, prowadzoną przez 

irlandzkich wolontariuszy mieszkających w Polsce. Wspiera finansowo polskie 

organizacje pozarządowe działające m.in. na rzecz osób niepełnosprawnych. W 

2012 roku Fundacja Vis Maior dołączyła do grona organizacji wspieranych przez 

Fundację im. Św. Patryka, która zdecydowała się przekazać 60 000 zł na szkolenie 

dwóch psów przewodników. W ubiegłym roku fundacja otrzymała kwotę w wysokości 

40 631 zł. Zakończyło się szkolenie drugiego psa. Został on przekazany osobie 

niewidomej. Przedstawiciele obu fundacji pozostawali ze sobą w stałym kontakcie. 

Fundacja św. Patryka była na bieżąco informowana o postępach w szkoleniu psa. 

 

4. Rotary Club Kraków  



W 2014 roku współpracę z Fundacją Vis Maior podjął Rotary Club Kraków, 

którego hasłem jest „Service above self” (w wolnym tłumaczeniu: „Czyń innym 

dobro”). W ramach współpracy Rotary Club przekaże Vis Maior 30 tys. złotych na 

wyszkolenie jednego psa przewodnika, o ile to możliwe – dla osoby pochodzącej z 

Małopolski. W 2014 roku otrzymaliśmy 10 tys. zł.  Uroczyste rozpoczęcie współpracy 

i przekazanie pierwszej transzy pieniędzy na ręce prezes Fundacji Vis Maior 

nastąpiło podczas dorocznego pikniku Rotary Club Kraków, który odbył się 31 maja 

2014 r. w podkrakowskich Śledziejowicach.  

  

 5. „Laska, pies i GPS” 

Zorganizowana przez fundację  "Konferencja o orientacji przestrzennej osób 

niewidomych i słabowidzących – laska, pies i GPS" została dofinansowana przez 

Urząd m.st. Warszawy w ramach małego grantu. Całkowity koszt jej organizacji 

wynosił 4500,00 zł. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami poruszania się 

z białą laską i nauki orientacji przestrzennej, tak z perspektywy widzącego, jak i 

niewidomego instruktora. Dowiedzieli się też, jak w samodzielnym poruszaniu się 

mogą pomóc smartfony i nowoczesne technologie. Nie zabrakło oczywiście 

informacji o korzystaniu z pomocy psa przewodnika.  

Konferencja stała się okazją do gorącej dyskusji na temat możliwości i 

wątpliwości związanych z nauczaniem orientacji przestrzennej osób niewidomych 

przez instruktorów z dysfunkcją wzroku.  

 

6. Uczestnictwo w konferencjach i piknikach 

Fundacja czynnie uczestniczy w wydarzeniach (konferencje, seminaria, 

pikniki, uroczystości) organizowanych przez, instytucje państwowe i organizacje 

pozarządowe. 

W 2014 roku Fundacja wzięła udział w następujących wydarzeniach: 

• konferencja poświęcona dostępności stron internetowych – Galeria 

Zachęta, 

• seminarium poświęcone wdrażaniu dostępności stron internetowych – 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 

• konferencja poświęcona podnoszeniu wrażliwości sędziów i 

prokuratorów w zakresie równego traktowania pt. ”Inny a wymiar 

sprawiedliwości” – Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 



• konferencja poświęcona podnoszeniu wrażliwości sędziów i 

prokuratorów w zakresie równego traktowania, 

• konferencja poświęcona m.in. zatrudnianiu niepełnosprawnych 

pracowników  pt. HR Directors Summit – Wydawnictwo Wolters Kluwer,  

• konferencja „Dostępność Polska 2014 - wymogi dostosowania 

serwisów internetowych instytucji publicznych dla potrzeb osób z 

niepełnosprawnością” – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 

• konferencja poświęcona zwiększaniu obowiązków nadawców 

telewizyjnych w zakresie usług dostępowych dla osób z 

niepełnosprawnościami sensorycznymi pt. „Telewizja dostępna dla 

wszystkich” – Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, 

• piknik poświęcony promowaniu aktywności osób niepełnosprawnych w 

różnych dziedzinach życia pt. „Aktywni, mobilni” na Ursynowie. 

Udział w tego typu wydarzeniach pozwala Fundacji na zabieranie głosu w 

sprawach ważnych dla osób niewidomych, takich jak ich obecność w różnych 

dziedzinach życia, dostępność czy prawo antydyskryminacyjne. Poza tym jest 

doskonałą okazją do propagowania wiedzy nt. osób niewidomych i przyczynia się do 

kształtowania pozytywnych postaw wobec nich. 

 

 

III. Przeciwdziałanie dyskryminacji  

 

1. Prawa osób poruszających się z psami przewodnikami 

Mimo obowiązującego prawa, umożliwiającego osobom niewidomym 

wchodzenie z psami przewodnikami do budynków użyteczności publicznej, do 

Fundacji docierają sygnały o jego nieprzestrzeganiu. Osoby, korzystające z pomocy 

psów nadal mają trudności przy wchodzeniu do restauracji, teatrów, supermarketów 

itp. W 2014 roku Fundacja interweniowała w tego typu sprawach, informując o 

obowiązujących przepisach. 

Dużo miejsca temu tematowi poświęciła również podczas wystąpień w 

mediach. 

 

2. Uznawanie podpisu osoby niewidomej 



 Od 2010 roku osoba z dysfunkcją wzroku może wprawdzie samodzielnie 

składać oświadczenia woli, ale urzędnikom i pracownikom poszczególnych instytucji 

ciągle brakuje wiedzy na ten temat.  

Kwestie związane z nieuznawaniem podpisu osoby niewidomej Fundacja 

omawiała podczas spotkań z beneficjentami, przedstawicielami instytucji, z którymi 

współpracuje, konferencji oraz wystąpień w mediach. Sprawie tej poświęcono 

również dużo miejsca w związku z realizacją projektu „Nie daj sobie w kasę 

dmuchać”. 

 

3. Udział w pracach legislacyjnych 

Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w kolejnym posiedzeniu Trybunału 

Konstytucyjnego, podczas którego był rozpatrywany wniosek Rzecznika Praw 

Obywatelskich w sprawie zgodności z Konstytucją RP oraz Konwencją o prawach 

osób niepełnosprawnych przepisu art. 492 § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego. Według 

tego przepisu mandat wójta, burmistrza czy prezydenta miasta wygasa w momencie, 

gdy piastująca go osoba uzyska orzeczenie o niezdolności do pracy.  

Trybunał uznał, że posiadanie orzeczenia o niezdolności do pracy lub 

niezdolności do samodzielnej egzystencji nie jest przeszkodą do kandydowania na 

urząd wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jak również po wyborze osoby z takim 

orzeczeniem na jeden ze wspomnianych urzędów nie jest podstawą do wygaśnięcia 

nabytego przez nią mandatu. Jednak, zdaniem trybunału, osoby uznane za 

niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji w okresie, gdy 

sprawowały one urząd wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, przy czym 

niezdolność ta została orzeczona do końca ich kadencji, nie mogą sprawować 

swoich dotychczasowych funkcji. Ponieważ przy wydaniu takiego orzeczenia 

uwzględniana jest zdolność do pracy na zajmowanym stanowisku, wydanie go 

osobie zajmującej stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest 

równoznaczne z uznaniem tej osoby za niezdolną do zajmowania tego właśnie 

stanowiska. Z tych powodów Trybunał orzekł o zgodności z art. 60 Konstytucji 

przepisu art. 492 § 1 pkt 6 k.w. rozumianego w ten sposób, że dotyczy orzeczenia 

niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanego po 

nabyciu mandatu wójta. Powyższa decyzja wzbudziła niepokój organizacji 

działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Może ona stać się niebezpiecznym 

precedensem do ograniczania dostępu do zatrudnienia i pełnienia funkcji publicznych 



przez osoby z  orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej 

egzystencji. 

 

4. „Monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z 

niepełnosprawnościami" 

Liderem tego projektu jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego(FIRR), a 

partnerami formalnymi – Fundacja „Pies Przewodnik” oraz Polskie Stowarzyszenie 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Partnerzy nieformalni to: Fundacja Vis Maior, 

Fundacja Aktywizacja, Polski Bank Spółdzielczy, Polskie Forum Osób 

Niepełnosprawnych, Politechnika Gdańska, Polski Związek Głuchych, Towarzystwo 

Pomocy Głuchoniewidomym. 

Projekt trwa od 30 kwietnia 2014 do 30 września 2015. Pierwsze cztery 

miesiące stanowiły przygotowanie  do monitoringu: w tym czasie opracowane zostały 

narzędzia (wzory formularzy do zgłaszania naruszeń prawa i dobrych praktyk 

stosowania Konwencji, system informatyczny do obsługi zgłoszeń, wzory pism), a 

także materiały promocyjne. Wzory pism interwencyjnych w obszarach, którymi 

zajmuje się Fundacja "Pies Przewodnik", a jako partner nieformalny również 

Fundacja Vis Maior,  przygotował pracownik Fundacji. Wzory te są zamieszczone na 

stronie projektu „Monitoring obywatelski”. 

Kolejne 12 miesięcy to monitoring właściwy, tzn. odbieranie i weryfikacja 

zgłoszeń, doradzanie zgłaszającym, prowadzenie interwencji na podstawie zgłoszeń, 

informowanie organów nadzorczych o naruszeniach prawa. Fundacja „Pies 

Przewodnik” zajmuje się zgłoszeniami naruszeń konwencji dotyczących osób 

korzystających z pomocy psów asystujących; dostępności stron internetowych oraz 

wyborów dla osób z niepełnosprawnościami. Do końca 2014 wpłynęło kilkanaście 

zgłoszeń w tych trzech obszarach. Przykładowe zgłoszenia dotyczyły: obecności psa 

asystującego w pracy, niedostępności okręgów wyborczych w Krakowie i 

niedopisania osoby niepełnosprawnej do spisu wyborców w dostosowanym lokalu.   

 

5. Działania doradcze 

Fundacja aktywnie uczestniczyła w pracach: Komisji Ekspertów ds. Osób z 

Niepełnosprawnością przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Komisja ta ma za zadanie wspierać Rzecznika Praw Obywatelskich w 

realizacji jego ustawowych zadań, a w szczególności w zakresie: monitoringu 



ochrony wolności oraz praw człowieka i obywatela,, a także przygotowywania analiz, 

monitoringu i zakazu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. 

Przedstawiciele Vis Maior brali udział w posiedzeniach Komisji Dialogu 

Społecznego ds. Niepełnosprawności działającej przy Urzędzie m.st Warszawy. Do 

zadań Komisji należy m.in. opracowywanie programu współpracy Miasta z 

organizacjami pozarządowymi, monitorowanie realizacji działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, uzgadnianie z przedstawicielami samorządu zadań 

realizowanych na rzecz tych osób. 

Fundacja Vis Maior jest członkiem Koalicji na Rzecz Równych Szans, Koalicji 

Sprawna Demokracja, Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością oraz Federacji 

Mazowia. 

Angażując się w działania mające na celu zmianę przepisów ograniczających 

niezależność osób niepełnosprawnych, zagwarantowanie równego dostępu do dóbr i 

usług oraz dostępnej przestrzeni,  fundacja przyczynia się  do poprawy ich sytuacji w 

naszym kraju. Dzięki wprowadzanym zmianom osoby niewidome mogą pełniej 

uczestniczyć w życiu społecznym i zyskują szanse na większą niezależność. 

 

IV Propagowanie dostępności przestrzeni, komunikacji, transportu 

oraz informacji 

 

1. Dostępność przestrzeni oraz komunikacji 

W 2014 Fundacja  kontynuowała swój udział w pracach zespołu składającego 

się z przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, 

powołanego przez Radę Społeczną miasta Warszawy ds. Osób  Niepełnosprawnych 

w celu zaopiniowania projektów zagospodarowania ul. Świętokrzyskiej. W związku z 

budową drugiej linii metra została ona  przebudowana. Zadaniem zespołu było 

opracowanie kwestionariusza oceny przestrzeni  pod względem jej użyteczności dla 

osób  z różnymi niepełnosprawnościami. Po zakończeniu prac związanych z 

przebudową, przedstawiciele Vis Maior brali udział w ich opiniowaniu. 

Fundacja uczestniczyła również w konsultacjach, związanych z 

przebudową ul. Elektoralnej, na której znajdowało się wiele przeszkód 

utrudniających swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym.  

W minionym roku Miejskie Zakłady Autobusowe zwróciły się do Zarządu 

Transportu Miejskiego o przetestowan ie wyświetlaczy  informacji pasażerskiej 



pod kątem ich dostępności dla osób z dysfunkcją wzroku. Urząd m.st. 

Warszawy zaprosił do udziału w testach przedstawicieli organizacji 

pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych , w tym Vis 

Maior. 

Fundacja zaangażowała się  również w testowanie bramek w drugiej 

linii metra. Jej przedstawiciele zgłosili uwagi w odniesieniu do dostępności 

inwestorowi, którym było Metro Warszawskie, oraz biuru projektowego. 

Na zaproszenie burmistrza dzielnicy Ochota pracownicy Fundacji wzięli 

udział w konsultacjach związanych z planowaną przebudową Placu 

Narutowicza. Swoje sugestie przekazali na piśmie oraz podczas spotkania z 

burmistrzem. 

Vis Maior wystosowała również pismo do burmistrza Ochoty w sprawie 

ścieżek rowerowych, w którym wskazywała na potrzebę ich odpowiedniego 

oznaczenia, ułatwiającego osobom niewidomym i słabowidzącym bezpieczne 

poruszanie się. 

 

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

Fundacja Vis Maior jest członkiem Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. W 

ubiegłym roku brała aktywny udział w jego pracach. Zajmuje się ono kwestiami 

zwiększenia dostępności środków przekazu elektronicznego (m.in. dla osób 

niepełnosprawnych, starszych), projektowania uniwersalnego stron www oraz 

przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Polsce.  

Jego celem jest wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy 

organizacjami pozarządowymi działającymi w tym obszarze oraz przekazywanie 

rekomendacji organom administracji. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w, 

zorganizowanej przez forum, konferencji pt. „Telewizja dostępna dla wszystkich”. 

Tematyka konferencji obejmowała dwa obszary dostępności telewizji: w aspekcie 

prawno-organizacyjnym oraz w kontekście prawa autorskiego. Jej celem było 

rozpoczęcie debaty o stopniowym zwiększaniu obowiązków nadawców telewizyjnych 

w zakresie usług dostępowych dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi i 

wypracowanie planu działania w celu dostosowania polskiego prawa do standardów 

UE. 

W konferencji wzięli udział: parlamentarzyści, przedstawiciele ministerstw, 

telewizji z Polski, Wielkiej Brytanii i Czech oraz organizacje pozarządowe. 



15 maja, w Światowym Dniu Dostępności (#GAAD – Global Accessibility 

Awareness Day), Fundacja zorganizowała szkolenie poświęcone dostępności stron 

internetowych. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji publicznej (MPiPS, 

MNiSW, GUM), firm (Cyfrowy Polsat, AMG) oraz organizacji pozarządowych 

(Fundacja Aktywizacja, Fundacja Polska bez Barier).  

Fundacji Vis Maior nie zabrakło również na zorganizowanym przez 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  seminarium przeznaczonym dla administracji 

publicznej. Uczestniczyło w nim około stu przedstawicieli ministerstw i innych 

instytucji centralnych, by dowiedzieć się, jak wdrażać u siebie dostępność. 

Pracownicy ministerstw wysłuchali ekspertów do spraw dostępności 

opowiadających o podstawach dostępności, użyteczności i najczęściej popełnianych 

błędach. Wszystkich uczestników bardzo ucieszył fakt, że sprawa dostępności 

została zauważona przez administrację rządową. 

Fundacja była reprezentowana podczas konferencji pt. „Dostępność Polska 

2014 – wymogi dostosowania serwisów internetowych instytucji publicznych dla 

potrzeb osób z niepełnosprawnością”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie 

Przyjaciół Integracji. 

Tematem przewodnim konferencji były wymogi dostosowania serwisów 

internetowych instytucji publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, zawarte 

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, mówiącego o dostępności publicznych serwisów 

internetowych. W konferencji wzięli udział polscy i międzynarodowi eksperci, 

przedstawiciele ministerstw oraz instytucji rządowych, a także specjaliści ds. 

dostępności i reprezentanci instytucji, które już wdrożyły dostępność. 

Godny podkreślenia jest fakt, że Fundacja ma swojego przedstawiciela w 

powstałej w 2014 roku Radzie Cyfryzacji, powołanej przy Ministerstwie Administracji i 

Cyfryzacji. Jej zadaniem jest doradzanie MAC m.in. w kwestiach związanych z 

informatyzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Zasiadają w 

niej przedstawiciele administracji, samorządu, biznesu oraz organizacji 

pozarządowych. 

 

3. „Inwestycje dla wszystkich?” 

W minionym roku Fundacja została, wraz z Fundacją TUS i Táknsmiðjan ehf z 

Islandii partnerem projektu „Inwestycje dla wszystkich?”, którego liderem jest  Łódzki 



oddział Polskiego Związku Głuchych . Projekt został dofinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Gospodarczego, w ramach programu Obywatele dla 

Demokracji. Jego celem jest sprawdzenie, jak zrealizowano 250 inwestycji 

finansowanych ze środków Unii Europejskiej i czy uwzględniono w nich zasadę 

równego dostępu oraz niedyskryminacji. Inicjatywa ta ma nowatorski charakter, bo 

nikt dotąd nie badał teatrów, dworców, pociągów czy budynków użyteczności 

publicznej powstałych lub modernizowanych z wykorzystaniem pieniędzy z UE pod 

względem ich dostępności dla osób niewidomych, głuchych i niepełnosprawnych 

ruchowo. Efektem audytów będą zalecenia dla realizacji inwestycji w latach 2014-20 

oraz przygotowanie grupy osób, która będzie potrafiła jeszcze lepiej i skuteczniej 

upominać się o prawa osób z niepełnosprawnością. Dodatkowym efektem projektu 

będzie usunięcie najbardziej rażących utrudnień w inwestycjach powstałych w latach 

2007-2013. 

Eksperci rozpoczęli przygotowywanie narzędzi do prowadzenia audytów i 

przygotowywanie osób mających badać dostępność inwestycji. Inwestycje, które 

będą poddane audytowi, zostały wybrane w drodze losowania spośród wszystkich 

sfinansowanych w ramach programów operacyjnych Infrastruktura i Środowisko, 

Innowacyjna Gospodarka, Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po zakończeniu audytu zostanie przygotowany raport 

dla polskiego rządu i Komisji Europejskiej. 

 

 

V. Obecność w mediach 

 

Fundacja Vis Maior dba o dobre kontakty z mediami. W jej odczuciu 

odgrywają one niezwykle ważną rolę w kreowaniu pozytywnego wizerunku osób 

niewidomych i słabowidzących oraz promowaniu ich aktywności. 

W 2014 roku informacje o prowadzonych przez Vis Maior działaniach 

pojawiały się zarówno w mediach krajowych, jak i lokalnych, takich jak: 

1. Program I Polskiego Radia 

2.Program II Telewizji Polskiej 

3. Radio Tok FM 

4. Radio Plus 

5. „Fokus” 



6.TTV 

7. TVN 

8. Polsat 

9. „Goniec Małopolski” 

10. „Wprost” 

11. „Gazeta Wyborcza” 

12. „ABC Zdrowia” 

13. „Mediant” 

14. „Egospodarka” 

Więcej informacji nt. wystąpień przedstawicieli Fundacji w wyżej 

wymienionych mediach oraz niektóre artykuły i nagrania są dostępne na stronie 

organizacji www.fundacjavismaior.pl. 

 

 

VI. Uchwały 

 

W 2014 roku Zarząd Fundacji Vis Maior podjął następujące uchwały: 

• Uchwała  nr 1/2014 z 27 lutego 2014 o przyjęciu zmian w statucie 

Fundacji. 

Rada Fundacji Vis Maior podjęła następujące uchwały: 

• Uchwała nr 1/2014 z 27 lutego 2014 roku o udzieleniu pozytywnej opinii 

zmianom statutu przekazanym przez Zarząd 

• Uchwała nr 2/2014 z 4 marca 2014 roku o powołaniu nowego członka 

Rady Fundacji 

• Uchwała nr 3/2014 z  30 czerwca 2014 roku o zatwierdzeniu 

sprawozdania merytorycznego za rok 2013 

• Uchwała nr 4/2014 z 30 czerwca 2014 roku o zatwierdzeniu 

sprawozdania finansowego za rok 2013. 

http://www.fundacjavismaior.pl/

