
Sprawozdanie z działalności Fundacji Vis Maior za rok 2020 

 

Nazwa i dane adresowe fundacji: 

Fundacja Vis Maior 

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 10 

02-366 Warszawa 

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 28.10.2008 r. 

Numer REGON: 015278749 

 

W okresie sprawozdawczym fundację reprezentował zarząd w składzie:  

Jolanta Kramarz – prezes Fundacji; 

Magdalena Raczyńska – wiceprezes Fundacji; 

Anna Miętus – członek zarządu; 

Jerzy Dżoga – członek zarządu;  

Dariusz Kupiecki – członek zarządu. 

 

Rada Fundacji działała w składzie:  

Andrzej Matuszyński – przewodniczący rady; 

Aneta Lejman – członek rady.  

 

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: 

Posiedzenia Zarządu odbywały się co miesiąc, a w drugiej połowie roku nawet częściej. Członkowie 

Zarządu pozostawali ze sobą w stałym kontakcie, (z uwagi na pandemię Cowid-19 w przeważającym 

stopniu był to kontakt zdalny)  i w razie potrzeby konsultowali sprawy związane z działalnością Fundacji. 

Wszelkie zaistniałe wątpliwości wyjaśniano na bieżąco. Dzięki temu działania Fundacji były spójne i 

dynamiczne. 

Spotkania dotyczyły:  

• bieżącej działalności fundacji oraz realizowanych projektów, 

• sposobów wydatkowania funduszy otrzymanych ze środków publicznych  

i darowizn, 

• zasad współpracy z instytucjami oraz firmami realizującymi cele podobne do tych, jakie 

stawia sobie Fundacja, 

• zasad współpracy z władzami terytorialnymi i organizacjami pozarządowymi, 

kreowania wizerunku Fundacji i Promowania jej działań, 

• akcji jednoprocentowej, 

• uczestnictwa fundacji w projekcie dotyczącym budowy kompleksowego systemu 

szkolenia psów przewodników i udostępniania ich osobom niewidomym, 



sposobu uczczenia osiemnastych urodzin fundacji, 

pozyskiwania nowych współpracowników, 

• współpracy z wolontariuszami. 

 

I. Promowanie i wspieranie aktywności osób z dysfunkcją wzroku 

1. Informowanie o działalności Fundacji 

Zawsze staramy się, żeby osoby niewidome i słabowidzące były na bieżąco z tym, co się dzieje w 

Fundacji i z jakiego rodzaju wsparcia mogą skorzystać. Ponad 700 osób otrzymywało informacje o jej 

działaniach za pośrednictwem newsletteru, a jeszcze więcej mogło zapoznać się z aktualną ofertą 

poprzez stronę internetową Fundacji oraz poprzez portal www.facebook.com. 

 

2. Projekt „Kurs na Samodzielność 2019”  

Projekt dofinansowany ze środków PFRON realizowany od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 przez 

Fundację Vis Maior jako lidera w partnerstwie z Fundacją „pies Przewodnik”.  Wartość projektu dla 

obu organizacji wynosi 655.873,81 zł. Ma on na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych 

w różnych obszarach funkcjonowania. Obejmował 2 stacjonarne szkolenia dla 29 osób – jedno z 

zakresu rehabilitacji podstawowej (20 uczestników), a drugie zaawansowanej (9 uczestników). 

W okresie sprawozdawczym odbyło się drugie z nich („szkoła zimowa” – 09.02.2020-29.02.2020).  

Dziewięć dorosłych osób  z całego kraju wzięło udział w następujących zajęciach: 

Orientacja przestrzenna – zajęcia indywidualne,  

Codzienna poranna gimnastyka 

Obsługa Internetu, smartfonów i GPS – zajęcia grupowe,  

Grupowe zajęcia gospodarcze, kulinarne, z zasad higieny, 

Indywidualne i grupowe zajęcia z wizażu i stylizacji, 

Indywidualne i grupowe zajęcia psychologiczne, 

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, 

Zajęcia integracyjne na rozpoczęcie i zakończenie szkolenia.  

Każdego dnia odbywały się spacery wieczorne w ramach orientacji grupowej, wieczory kulturalno-

rozwojowe (filmy z audiodeskrypcją, spotkanie walentynkowe, Tłusty Czwartek itp.). 

W czasie pobytu uczestnicy szkolenia odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Żydów 

Polskich Polin, Muzeum Życia w PRL, zwiedzili Pałac Kultury, uczestniczyli w wycieczce po Warszawie 

zabytkowym autobusem, zwiedzili salę plenarną Sejmu RP, Centrum Nauki Kopernik. Wzięli też udział 

http://www.facebook.com/


w dwóch musicalach – w teatrze Roma i teatrze Buffo. Niemal wszystkie placówki zaproponowały 

naszym kursantom ofertę dostosowaną do ich możliwości percepcyjnych – przeszkoleni przewodnicy, 

audiodeskrypcja, tyflografiki, makiety. 

Całemu szkoleniu towarzyszyli asystenci i wolontariusze. 

Przygotowano materiały dostępne dla uczestników projektu, z których korzystano podczas szkoleń, 

ale też stworzono poradniki, które rozesłano do wszystkich uczestników obydwu szkoleń i 

zamieszczono na stronie internetowej fundacji. 

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali wsparcie poszkoleniowe, tzn. porady psychologa, 

tyflopedagoga i instruktora obsługi komputera. 

Pracownicy pozostawali w stałym kontakcie z uczestnikami – dokonywali ewaluacji, podtrzymywali 

chęci do dalszej rehabilitacji, korzystania na bieżąco ze zdobytych umiejętności.  

 

3. Projekt APSYstent 

aPSYstent, to skrócona nazwa projektu, którego pełny tytuł brzmi „Budowa kompleksowego systemu 
szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. 
Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, 
Rozwój, na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu dla Fundacji Vis Maior wynosi 3 618 808,00zł. 
Projekt stanowi część rządowego programu „Dostępność Plus”; jego celem jest umożliwienie pełnego 
włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością wzroku. 

Projekt jest realizowany w Partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, tzn. z Fundacją „Pies 
Przewodnik”, Fundacją na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik  i Polskim Związkiem 
Niewidomych oraz z PFRON-em, który pełni rolę Lidera. Projekt jest realizowany od marca 2019 roku 
do września 2023 roku. 

Głównym celem jest opracowanie i przetestowanie kompleksowego systemu służącego zapewnieniu 
osobom niewidomym dostępu do psów przewodników. Projekt jest innowacyjny, a wypracowane 
zmiany będą miały charakter systemowy. Dotychczas nie ma w Polsce jednolitego programu szkolenia 
i postępowania z psami przewodnikami w całym cyklu ich życia. Brakuje też stabilnych mechanizmów 
finansowania tej formy pomocy osobom niewidomym. Projekt jest częścią rządowego programu 
„Dostępność Plus”; jego celem jest umożliwienie pełnego włączenia społecznego osób 
z niepełnosprawnością wzroku. 

Poza wypracowanymi systemowymi rozwiązaniami, bezpośrednim rezultatem projektu będzie 
wyszkolenie przez Partnerów 48 psów przewodników i przekazanie ich osobom niewidomym. Aby 
zwiększyć dostępność tego rodzaju wsparcia, niezbędne jest szkolenie kadry, która zapewni wzrost 
liczby psów przewodników. W tym celu w ramach projektu zostanie wyszkolonych 16-tu aplikantów, 
którzy uzyskają uprawnienia młodszych trenerów. Program szkoleniowy dla kadry umożliwi także 
zdobycie nowych umiejętności i wzrost kompetencji instruktorów zatrudnionych w projekcie.   

Projekt stwarza możliwość rozwoju organizacji, jej struktur i obszarów działań. Dotyczy to między 
innymi stworzenia systemu wolontariatu w fundacji oraz opracowania systemu fundraisingu, 
zapewniającego różnicowanie źródeł finansowania organizacji. W ramach realizowanych działań, w 



2020 roku zatrudniliśmy do projektu nowych pracowników: koordynatora ds. fundraisingu oraz 
koordynatora ds. wolontariatu. 

Projekt został podzielony na etapy - zadania i jest realizowany zgodnie z zaplanowanym 
harmonogramem. W 2020 roku były realizowane działania w ramach zadania II. W tym czasie, na 
podstawie wcześniej zatwierdzonych standardów, prowadziliśmy m.in. szkolenie przyszłych psów 
przewodników, szkoliliśmy aplikantów na trenerów, rekrutowaliśmy wolontariuszy; zakupione psy 
przekazywaliśmy pod opiekę wolontariuszom, pełniącym dla nich funkcje rodzin zastępczych.   

W tym roku kupiliśmy 11 psów szkolonych do roli psów przewodników. Wszystkie trafiły do domów 
wolontariuszy, gdzie zdobywały nowe umiejętności pod okiem instruktorek. W ciągu roku instruktorki 
realizowały indywidualne zajęcia z wolontariuszami i ich psami, w ramach socjalizacji i nauki 
podstawowych czynności związanych z codziennym życiem psów. Psy ze swoimi opiekunami 
uczestniczyły także w zajęciach grupowych, prowadzonych przez trenera rodzin zastępczych. Niektóre 
zajęcia grupowe odbywały się zdalnie lub w mniejszych grupach ze względu na pandemię Cowid-19. 

W połowie roku część najstarszych psów rozpoczęła szkolenie przygotowujące je już bezpośrednio do 
przyszłej roli, które było prowadzone przez instruktorki.  

Zrekrutowaliśmy do projektu sześciu aplikantów, którzy przez dwa lata będą się szkolić, aby w 
przyszłości zostać trenerami psów przewodników. Przez cały rok brali udział w szkoleniu 
podstawowym, w ramach którego uczestniczyli w zajęciach teoretycznych z zakresu m.in. tyflologii, 
kynologii, orientacji przestrzennej i weterynarii. Byli także obserwatorami grupowych i indywidualnych 
zajęć wolontariuszy z psami pod okiem instruktorów. Wszyscy aplikanci pozytywnie ukończyli 
podstawowe szkolenie i zakwalifikowali się do szkolenia specjalistycznego, które kontynuują w 2021 
roku.  

W ciągu roku zrekrutowaliśmy 20 wolontariuszy, w tym 12 pełniących rolę rodzin zastępczych, 7 
pełniących rolę „pogotowia wolontarystycznego” i jedną wolontariuszkę wspierającą. 

Wszystkie działania projektowe są kontynuowane w 2021 roku, zgodnie z harmonogramem.  

4. Projekt „Wybierz samodzielność 2018” 

To projekt wieloletni  dofinansowany ze środków PFRON. Trwa od 1 kwietnia 2018 do 31  marca 2021. 
Całkowita wartość projektu to 285657,12 zł. Od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 trwał jego drugi 
etap,  natomiast trzeci etap rozpoczął się 1 kwietnia 2020  i potrwa do 31 marca 2021. 

Celem projektu jest usamodzielnianie osób z niepełnosprawnością wzroku, poprawa ich mobilności i 

zwiększenie dostępu do wiedzy o nowych technologiach. 

Podczas trwania projektu 40 uczestników mogło skorzystać z indywidualnych zajęć z orientacji 

przestrzennej, bezwzrokowej obsługi komputera i smartfonu, a także z wykonywania  codziennych 

czynności. 

Taka forma zajęć pozwalała skupić się na potrzebach każdego uczestnika. W ten sposób, godziny 

przeznaczone na szkolenie mogły być wykorzystywane do maksimum.  

Zajęcia z orientacji przestrzennej dawały uczestnikom poczucie niezależności, co miało znaczny 

wpływ na ich pewność siebie. Wiedza dotycząca technik bezpiecznego poruszania się z białą laską, 



pozwalała uczestnikom przemieszczać się nie tylko po chodnikach i przejściach dla pieszych, ale 

również korzystać z komunikacji miejskiej. 

Możliwość skorzystania z zajęć z bezwzrokowej obsługi komputera i smartfonu pozwalała kursantom 

zgłębić wiedzę dotyczącą nowych technologii. Podczas szkolenia uczestnicy nauczyli się 

bezwzrokowego pisania na klawiaturze,  korzystania z przeglądarki internetowej, a także poznali 

aplikacje, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie. 

Zajęcia z czynności dnia codziennego rozwinęły u uczestników projektu umiejętności, które są 

niezbędne do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Podczas trwania projektu uczestnicy mogli również skorzystać z zajęć z języka angielskiego na 

poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.)Były one  dostosowane do potrzeb osób z 

dysfunkcją wzroku. Zajęcia takie są szczególnie cenne, ponieważ osobom niewidomym i 

słabowidzącym trudno jest znaleźć kursy językowe, z których mogłyby w pełni skorzystać właśnie ze 

względu na problemy z dostępnością wykorzystywanych materiałów czy samego przebiegu zajęć.  

Wszyscy uczestnicy każdego z etapów projektu przez cały czas jego trwania mogli korzystać z pomocy 

asystentów, czyli osób, które wspierają  uczestników w docieraniu do różnych miejsc, wypełnianiu 

dokumentacji, itp. Jest to bardzo ważne na początkowym etapie rehabilitacji, gdyż wielu osobom 

trudno jest ją rozpocząć właśnie z powodu kłopotów z samodzielnym przemieszczaniem się i 

wypełnianiem różnego rodzaju dokumentacji.  

Niebagatelne znaczenie miało także wsparcie psychologa. Każdy z uczestników projektu korzystał z 

jego pomocy zarówno na początku, jak i na końcu swojego udziału w projekcie. Pierwsza z rozmów 

miała na celu określenie potrzeb, druga zaś – ocenę postępów i udzielenie wskazówek, co do dalszej 

rehabilitacji uczestnika.  

 

5. Projekt „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii 
oraz wsparcie w nabywaniu umiejętności w stosowaniu wspomagających sposobów 
porozumiewania się” 
 

Projekt dofinansowany ze środków m.st. Warszawy, realizowany przez Fundację Vis Maior jako lidera 

w partnerstwie z Fundacją Edukacji Nowoczesnej. Całkowita wartość projektu dla obu organizacji to 

699.000 zł. Czas trwania: 14 listopada 2018 – 31 grudnia 2020. 

Cele projektu:  

• podniesienie wiedzy dotyczącej nowoczesnych technologii ułatwiających funkcjonowanie 

osobom z niepełnosprawnościami,  

• podniesienie wiedzy w zakresie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji,  

• podniesienie kompetencji w zakresie obsługi komputerów, urządzeń mobilnych, w tym 

smartfonów, tabletów oraz aplikacji mobilnych,  

• podniesienie kompetencji w zakresie stosowania wspomagających i alternatywnych metod 

komunikacji, - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób z niepełnosprawnościami. 



Projekt polegał na prowadzeniu konsultacji dla osób z niepełnosprawnościami (a w niektórych 

przypadkach dla bliskich takich osób) dotyczących nowoczesnych technologicznie sposobów 

komunikowania się. 

W jego ramach była prowadzona również działalność upowszechniająca wśród urzędników, 

przedsiębiorstw i innych jednostek zarówno wiedzę o potrzebie zapewnienia takich środków 

komunikacyjnych, jak i o samych alternatywnych metodach komunikowania się . 

W okresie sprawozdawczym przeszkolono ponad 200 osób w zakresie korzystania z nowoczesnych 

technologii.  

Przed szkoleniem konsultant kontaktował się z uczestnikami szkoleń i ustalał wszelkie szczegóły. W 

szkolenia byli zaangażowani konsultanci posiadający zróżnicowaną wiedzę, aby jak najsprawniej 

przeprowadzić tę część zadania i odpowiedzieć na potrzeby uczestników. 

 

W ramach działań aktywizujących odbyły się pokazy technik. 

W dniu 27 lutego 2020 r. osoby niewidome mogły dowiedzieć się jak urządzenia mobilne takie jak 

smartfony czy tablety czy też urządzenia do nawigacji mogą pomóc w codziennym funkcjonowaniu.  

 

Pokazy technik realizowane w formie zdalnej miały na celu pokazanie jakich aplikacji można używać 

do podróżowania. Po wysłuchaniu podcastu osoby z dysfunkcją wzroku mogły zorientować się czy 

prostsze dla nich będą aplikacje na system IOS czy system Android. 

Spotkania grupowe: 

15 stycznia 2020 r. w siedzibie Fundacji Vis Maior odbyło się spotkanie dla osób z różnymi 

niepełnosprawnościami, które poświęcone było tematyce wyboru smartfonów przez osoby 

niepełnosprawne. Taki wybór jest niezwykle istotny dla osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności, ponieważ dzięki dobraniu odpowiedniego sprzętu taka osoba może później 

łatwiej i lepiej obsługiwać urządzenie, które przydaje się w codziennym życiu w wielu sytuacjach. 

Na spotkaniu tym przedstawione były smartfony z systemem iOS oraz Android.  

Po opisaniu i zaprezentowaniu możliwych funkcji dostępności na obu systemach operacyjnych każda 

osoba mogła samodzielnie zapoznać się z każdym z zaprezentowanych wcześniej smartfonów i zadać 

pytania. 

Z racji wybuchu pandemii spotkania grupowe przewidziane na marzec i maj nie zostały 

przeprowadzone. Proponowaliśmy ich zorganizowanie w formie zdalnej. Jednak ich potencjalni 

uczestnicy nie byli w stanie użyć komunikatorów, dzięki którym mogliby wziąć udział w spotkaniach 

zdalnych. 

 

Dlatego w drugiej połowie roku zamiast spotkań grupowych zostały opracowane 4 artykuły. 



Dzięki nim osoby niewidome i słabowidzące dowiedziały się jakie serwisy technologiczne są dostępne 

dla programów udźwiękawiających, jak obsłużyć paczkomat za pomocą mobilnej aplikacji.  Zapoznały 

się z nową ofertą firmy Apple . Dowiedziały się również co to jest inteligentny dom i w jaki sposób 

osoba niewidoma może sobie poradzić z jego obsługą. 

Zostały zorganizowane cztery  spotkania w organizacjach pozarządowych w formie zdalnej. Ze 

względu na sytuację związaną z pandemią tematyka dwóch z nich była zdominowana przez sprawy 

związane z organizowaniem działań w formie zdalnej. Uczestnicy zyskali cenną wiedzę nt. narzędzi 

umożliwiających zdalne komunikowanie się takich jak Zoom i Google Meet, co przyczyniło się do 

usprawnienia ich pracy i zwiększyło możliwości szybkiego i skutecznego komunikowania się. Poznali 

możliwości jakie dają wspomniane komunikatory osobom z niepełnosprawnościami. 

Kolejne dwa spotkania pozwoliły ich uczestnikom dowiedzieć się jak bardzo nowe technologie mogą 

pomóc w codziennym funkcjonowaniu. Poznali urządzenia ułatwiające radzenie sobie na co dzień. 

Dowiedzieli się w jaki sposób głosowo obsłużyć komputer i przeglądarkę internetową. Informacje te 

były szczególnie pomocne dla osób, którym pogarsza się wzrok i dopiero zdobywają wiedzę jak sobie 

radzić w nowej sytuacji życiowej, a także dla osób z ich otoczenia, by mogły lepiej je wspierać. 

W ramach działań aktywizujących przygotowano dwa mailingi. 

Treścią pierwszego z nich wysłanego 21 kwietnia 2020 roku był poradnik o komunikatorach 

internetowych, które pozwalają na organizowanie zdalnych spotkań i konferencji. 

Treścią drugiego z nich wysłanego w dniu 18 maja 2020 roku były aplikacje do rozpoznawania tekstu. 

Samodzielne czytanie korespondencji czy rozpoznawanie napisów na opakowaniach produktów 

spożywczych to umiejętności bardzo przydatne dla osób niewidomych i słabowidzących. Autor 

mailingu opisał przy pomocy jakich aplikacji można to robić. 

W ramach projektu prowadzono także konsultacje indywidualne z osobami o specjalnych potrzebach 

w komunikowaniu się poświęcone wykorzystaniu nowoczesnych technologii do alternatywnych 

sposobów komunikowania się. 

W dniach 8-22 października odbyła się konferencja online pt. „Dostępność a nowe technologie”.Jej 

uczestnicy zyskali szeroką wiedzę związaną z różnymi aspektami dostępności. Dowiedzieli się jakie 

kryteria dostępnościowe powinny być wdrażane. Jakie metody stosować wobec osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i złożonymi problemami komunikacyjnymi, tak aby 

można się było z nimi sprawnie porozumieć. Jakie są dobre rozwiązania w dziedzinie dostępności 

działające w organizacjach i instytucjach kultury. 

Konferencja stanowiła naprawdę duże i ważne wydarzenie, ponieważ prelegentami i panelistami byli 

uznani i wybitni specjaliści oraz osoby, które z racji zajmowanych stanowisk mają wpływ na poprawę 

szeroko rozumianej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

Jednym z prelegentów był dyrektor Przemysław Herman,  Ministerstwo Rozwoju. Podczas swojego 

wykładu przybliżał on istotę ustawy o dostępności. Natomiast Adam Pietrasiewicz z Ministerstwa 

Cyfryzacji mówił o ustawie o dostępności cyfrowej – przedstawiał problemy ze stosowaniem tej 

ustawy. Swoiste zwieńczenie konferencji stanowił panel zamykający, pt. „Dostępność – realne 

wyzwania na przyszłość” Uczestniczyli w nim: Donata Kończyk (Pełnomocnik Prezydenta Warszawy 



ds. Dostępności), Grzegorz Złotowicz (informatyk, Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia 

Społecznego, Dział dla Niewidomych), Jolanta Kramarz i Dariusz Kupiecki (Fundacja Vis Maior). 

Panel omawiał, m.in. Problemy dostępności czekające na rozwiązanie. Których aspektów nie 

dostrzega WCAG? Jak łączyć formy dostępności przy różnych niepełnosprawnościach?  

W związku z tym, że konferencja odbywała się w formie zdalnej należało podjąć szereg działań 

umożliwiających jej sprawny przebieg takich jak: 

- obsługa platformy Zoom oraz transmisji live na Facebooku podczas każdego wydarzenia 

konferencyjnego 

- symultaniczne tłumaczenie na język migowy  

- wysyłka mailingowa z zaproszeniem na konferencję do pracowników instytucji publicznych, 

urzędników oraz osób współpracujących z Fundacją (ponad 100 adresów e-mail) 

- kontakt z prelegentami w celu przetestowania transmisji 

- wysyłka mailingowa informująca o konferencji do mediów (ok. 20 adresów e-mail) 

- publikacja informacji na temat konferencji w serwisie ngo.pl 

- cykliczne publikacje postów na temat konferencji w kanałach social media Fundacji Vis Maior 

- zlecenie przygotowania transkrypcji z wykładów konferencyjnych oraz wprowadzenie napisów do 

programu YouTube Studio 

Wszystkie wykłady opublikowane są wraz z napisami na fundacyjnym kanale na YouTube. 

Ponadto wszystkie transmisje są również na fundacyjnym fanpage'u na Facebooku. 

Odbyło się również spotkanie online dla pracowników Banku Handlowego. Dzięki niemu uczestnicy 

zyskali wiedzę nt. obsługi klienta z dysfunkcją wzroku, a także nowych technologii ułatwiających 

osobom niewidomym codzienne funkcjonowanie. Dowiedzieli się również w jaki sposób technologia 

może pomóc w dostosowaniu usług do potrzeb tych osób. 

Nagrane zostały filmy, dzięki którym osoby z dysfunkcją wzroku mogły zapoznać się z dostępnymi 

urządzeniami mobilnymi i aplikacjami i dowiedzieć się w jaki sposób mogą im one ułatwić codzienne 

funkcjonowanie. Otrzymały również informacje o tym jakie narzędzia mogą wspierać poruszanie się 

po mieście. 

Wiele osób z niepełno sprawnościami otrzymało od nas pomoc w czasie konsultacji prowadzonych w 

ramach dyżurów wykonywanych przez Oferentów. Organizacje dające wsparcie osobom 

niepełnosprawnym, które często zrzeszają także osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny, 

poszerzyły swoją wiedzę związaną z nowoczesnymi technologiami, które w dużym stopniu pomagają 

im w codziennym życiu. Osoby niepełnosprawne oraz członkowie ich rodzin, pozyskali niezbędną 

wiedzę odnośnie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Uzyskali porady od 

specjalistów związane z tym jakie urządzenia pomagają w komunikowaniu się oraz jaka metoda 

porozumiewania się będzie najlepsza w konkretnej sytuacji, w jakiej dana osoba się obecnie znajduje. 



Poprzez działania w ramach projektu nastąpiło zwiększenie wiedzy o nowoczesnych technologiach, a 

dzięki temu można było odpowiedzieć na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. 

Dzięki funkcjonowaniu punktu cyfrowego osoby z niepełnosprawnościami otrzymały fachowe porady 

z zakresu posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Konsultacje z racji pandemii prowadzone 

były głównie w formie zdalnej. Jednak żeby takie konsultacje mogły się odbywać, niejednokrotnie 

potrzebna była pomoc w zainstalowaniu i obsłudze komunikatorów internetowych.  Oczywiście 

osoby zainteresowane zawsze taką pomoc uzyskiwały. Osoby niepełnosprawne dowiedziały się w jaki 

sposób urządzenia mobilne, różnego rodzaju aplikacje i programy oraz sprzęty specjalistyczne mogą 

im pomóc w codziennym funkcjonowaniu. W takich obszarach, jak komunikowanie się, zdobywanie 

informacji, przemieszczanie się, praca itp.). Uzyskały podpowiedzi jak dobrać odpowiednie 

urządzenie czy aplikacje do swoich potrzeb i gdzie można się zaopatrzyć w konkretny sprzęt. 

Członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami dowiedzieli się jakie są skuteczne metody 

porozumiewania się z nimi.  

 

6. Projekt “Wzmocnienie kompetencji wizualnych organizacji osób niewidomych w komunikacji ze 

społeczeństwem” 

Projekt jest realizowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności (Program Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO). Liderem projektu jest Fundacja Vis Maior, a Fundacja „Pies 

Przewodnik” – partnerem. Budżet projektu dla obu organizacji to 263180,00. Czas trwania projektu 

to 1 września 2020 do 30 listopada 2022. Działania projektowe dotyczą obu organizacji, ale za 

realizację części z nich odpowiadał lider, a za resztę – partner. Działania po stronie partnera 

obejmowały 6 szkoleń, które miały na celu poprawę jakości komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej 

poprzez podniesienie kompetencji językowych. Były to: 

1) Szkolenie z copywritingu i storytellingu 

2) Szkolenie z komunikacji wewnątrz-partnerskiej 

3) Szkolenie z redagowania treści fundraisingowych i marketingowych 

4) Szkolenie z pisania tekstów przeznaczonych do mediów społecznościowych 

5) Szkolenie z pisania tekstów i komunikatów do sponsorów i instytucji 

6) Szkolenie "Kultura języka polskiego z pisania tekstów użytkowych on-line".  

Natomiast lider zrealizował następujące działania:  

1) Wykonanie audytów kanałów komunikacyjnych obu organizacji 
2) Sesje zdjęciowe (zdjęcia sytuacyjne osób niewidomych i psów przewodników) - katalog 

przygotowanych zdjęć ma promować wizerunek obu fundacji jako społeczności otwartej i 
zaangażowanej, budować świadomość na temat osób niewidomych i niedowidzących i ich 
uczestnictwa w życiu społecznym, a także promować działania fundacji 

3) Prace graficzne nad elementami wizualnymi i szablonami (przygotowanie grafik do mediów 
społecznościowych, odświeżenie brandingu obu organizacji, utworzenie wzorców do 
komunikacji mailingowej) 



4) Utworzenie katalogu z fotografiami zawierającymi opisy alternatywne i indeksację, 
składającego się z 80 fotografii, który dokumentuje działania organizacji; to działanie 
dotyczyło jedynie Fundacji Vis Maior, ponieważ do tej pory Fundacja „Pies Przewodnik” nie 
dokumentowała fotograficznie swojej działalności, zatem nie mogła stworzyć takiego 
katalogu. 

5) Przygotowanie klipów filmowych: Fundacje zrealizowały 20 pojedynczych klipów filmowych, 
które przedstawiają różnorodne czynności z życia codziennego osób niewidomych i 
słabowidzących (po 10 klipów na każdą z organizacji). 

6) Przebudowa serwisów internetowych obu organizacji.  
Działania projektowe będą kontynuowane w kolejnym okresie sprawozdawczym. 
 

7. Projekt „Wizyty domowe – biała laska, pies przewodnik, nowe technologie” dofinansowany ze 

środków PFRON. 

Budżet projektu wynosi 154660,25 zł. Projekt rozpoczął się 1 kwietnia 2020 i trwa do 31 marca 2021.  

W projekcie wzięło udział 45 osób. W okresie sprawozdawczym z zajęć skorzystało 38 osób. 

Uczestnicy mieli do dyspozycji 18 godzin, które mogli wykorzystać na jeden, dwa lub trzy rodzaje 

zajęć. To uczestnik decydował ile godzin wykorzysta i jakie zagadnienia będą poruszane na zajęciach, 

a godziny, którymi dysponował, były godzinami zegarowymi. 

Zajęcia z orientacji przestrzennej i z psem przewodnikiem realizowane były w miejscu zamieszkania 

kursanta. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby mogły szkolić się w znanym sobie otoczeniu, co miało 

ogromny wpływ na poczucie bezpieczeństwa kursanta.  Stres i niepokój pojawiający się zazwyczaj w 

miejscach nowych i nieznanych, ograniczony był więc do minimum, przez co kursanci mogli bardziej 

skupić się na poznawaniu tras, szukaniu punktów orientacyjnych i na samej technice poruszania się z 

białą laską lub z psem przewodnikiem. Ponadto podczas zajęć trenowane były trasy, po których 

kursanci poruszają się na co dzień, a to z kolei podnosiło ich pewność siebie i poczucie 

samodzielności. 

Zajęcia z nowych technologii odbywały się zdalnie. Podczas indywidualnej rozmowy instruktor mógł 

ocenić umiejętności uczestnika, a także poznać jego potrzeby. Na tej podstawie następnie 

dostosowywał poziom szkolenia i skupiał się wyłącznie na zagadnieniach, które interesowały 

kursanta. Forma zdalna zajęć znosiła również konieczność przebywania instruktora i kursanta przez 

kilka godzin w jednym pomieszczeniu, co w okresie pandemii było ryzykowne.  

Ponadto  każdy uczestnik objęty był wsparciem, polegającym na poznaniu i określeniu jego potrzeb 

rozwoju posiadanych umiejętności. Dzięki temu mogliśmy właściwie określić rodzaj zajęć, a także 

odpowiednio dopasować instruktora do kursanta  

Stały kontakt z uczestnikami, pozwalał natomiast na bieżąco odpowiadać na ich potrzeby. 

8. Projekt: Funkcjonowanie osób niewidomych w czasie pandemii w ramach Programu Wsparcia 

Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 

Całkowity budżet projektu wynosił 38810,00 zł. Realizowany był w terminie od 1 czerwca 2020 do 30 

listopada 2020. 



Pandemia uniemożliwiła podstawową działalność Fundacji, jaką jest prowadzenie szkoleń, przede 

wszystkim dla osób z niepełnosprawnością wzroku ale też dla ich bliskich i wolontariuszy, w tym osób 

zajmujących się wychowaniem i szkoleniem psów przewodników. Dotacja pozwoliła uratować tę 

podstawową działalność. Najważniejszym zadaniem było przygotowanie kursów i materiałów do 

szkoleń zdalnych oraz wdrożenie i uruchomienie tych szkoleń. Szkolenia kontynuowano w trzech 

głównych nurtach: użytkowanie nowoczesnych technologii pozwalających funkcjonować osobom z 

dysfunkcją wzroku (dofinansowanie Urzędu  m.st. Warszawy), przekazywanie wiedzy dotyczącej 

wykonywania czynności dnia codziennego (dofinansowanie PFRON) i program 

szkolenia/przekazywania psów przewodników (również PFRON).  

Wykonano następujące zadania: 

1. Zreorganizowano system szkoleń i uruchomiono szkolenia zdalne, co wymagało dostosowania 

programów, metod szkoleniowych i przygotowania nowych materiałów. 

2. Dzięki dotacji na wynagrodzenia można było wykonać pracę związaną ze zmianą systemu szkoleń i 

uruchomieniem szkoleń w nowej metodyce online.  

3. do przygotowania i wdrożenia systemu zdalnych szkoleń trzeba było: 

 a) wykonać prace graficzne związane z przeniesieniem wizualizacji do internetu, 

 b) nagrać podcasty dotyczące aplikacji do czytania dla niewidomych,  

 c) wykonać ankietę dotyczącą codziennych zachowań niewidomych w sytuacji pandemii (zakupy w 

maseczkach i rękawiczkach), Ankieta i jej wyniki zawarte 

są w dokumencie "Badanie wpływu pandemii na zachowania zakupowe niewidomych"), 

 d) dokonać korekty językowej przygotowywanych materiałów, 

 e) wykonać dodatkowe prace fotograficzne.  

4. Przygotowanie materiałów uzupełniających do szkoleń, wynikających ze zmiany metody 

prowadzenia 

zajęć, zrealizowano w całości, zgodnie z preliminarzem.  Objęło ono: 

 a) materiały graficzne,  

 b) poradnik dotyczący kwestii psychologicznych osób niewidomych podczas pandemii, dokument 

"Porady psychologiczne na czas pandemii",  

 c) korektę językową materiałów do szkoleń. 

Do wszystkich filmów wykonano również audiodeskrypcję; znajdują się one w zasobach 

internetowych Fundacji, publikowane na fanpage na FB i w kanale YT. Klip 90- sekundowy, krótki klip 



15-sekundowy i klip 1-minutowy o zakupach w warunkach pandemii (wszystko w kontekście 

niewidomych).   

5. Dofinansowano wynagrodzenia pracowników Fundacji wskutek braku przychodów 

spowodowanego pandemią.  

6. Zakupiono rozszerzoną licencję na program do prowadzenia zdalnych spotkań/ 

konferencji/szkoleń/webinarów.  

7. Zakupiono 2 notebooki dla pracowników do pracy zdalnej.  

8. We wrześniu i październiku 2020 uzyskano wsparcie  konsultanta/administratora infrastruktury IT 

Fundacji, co umożliwiło przestawienie pracy infrastruktury technicznej na tryb zdalny. 

9. Dofinansowano koszty czynszu za lokal Fundacji.  

Dzięki powyższym pracom udało się zrealizować cele projektu, to znaczy przedłużyć funkcjonowanie 

Fundacji i wykonywać jej statutowe, misyjne zadania, zgodnie z potrzebami opisanymi we wniosku. 

 

II. Promowanie pozytywnych postaw wobec osób niewidomych i słabowidzących 

1. Wolontariat 

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy fundacja może działać znacznie sprawniej. Poprzez włączanie się 

w jej pracę wyrażają oni swoje poparcie dla wartości, jakie propaguje. W siedzibie organizacji 

prowadzone są szkolenia dla wolontariuszy, podczas których uczą  

się, jak współpracować z osobami niewidomymi.  

W 2020 roku w działania Fundacji Vis Maior zaangażowanych było 25 wolontariuszy. Odegrali oni 

niezwykle ważną rolę we wspieraniu aktywności osób z dysfunkcją wzroku. Pomagali im bowiem w 

docieraniu w nieznane miejsca, robieniu zakupów, w załatwianiu formalności w urzędach, choć z 

powodu pandemii działania te odbywały się rzadziej niż zwykle. Wolontariusze byli również 

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

projektowych, np. szkoleń.  Ich Pomoc była też bardzo przydatna podczas prac biurowych. W ramach 

projektu „Apsystent”, opisanego powyżej Fundacja Vis Maior przeszkoliła wolontariuszy, którzy 

zaangażowali się w wychowanie przyszłych psów przewodników i opiekę nad nimi.  

Fundacja docenia wysiłek wolontariuszy, dlatego wystawia im rekomendacje, ponieważ okazują się 

one pomocne, zwłaszcza studentom starającym się o stypendia lub szukającym pracy. 

 

2. Promocja działalności Fundacji Vis Maior oraz aktywności osób niewidomych  

Fundacja Vis Maior promowała zarówno swoją działalność, jak i aktywność osób niewidomych 

poprzez:  

• Informowanie zarówno osób widzących, jak i tych z dysfunkcją wzroku o działaniach fundacji, 

• Prezentowanie pomocy ułatwiających życie osobom niewidomym i słabowidzącym,  



• Informowanie o możliwościach, jakie daje osobie niewidomej współpraca z psem 

przewodnikiem, o właściwym zachowaniu wobec duetu człowiek – pies przewodnik,  

• Rozsyłanie materiałów informacyjnych nt. działalności fundacji,  

• Prowadzenie kampanii jednoprocentowej na facebooku.  

 

3. Osiemnaste urodziny Fundacji Vis Maior 

W październiku 2020 r. przypadały osiemnaste urodziny Fundacji Vis Maior. Z tej ważnej okazji 

powstało okolicznościowe logo, a na fanpage naszej organizacji życzenia złożyło nam wiele znanych i 

zasłużonych osób, m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar, Jarosław Jagura z Helsińskiej 

Fundacji Praw Człowieka oraz Paweł Dangel – dyrektor teatru Ateneum.   

 

4. Porozumienie o współpracy z Główną Biblioteką Pracy i Zabezpieczenia Społecznego  

Jesienią 2020 roku Fundacja Vis Maior podpisała porozumienie o współpracy z Działem Zbiorów dla 

Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Współpraca dotyczy:  

- wymiany informacji o działaniach prowadzonych na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku,  

- Informowania wzajemnie w swoich newsletterach o działaniach realizowanych na rzecz 

beneficjentów,  

- Udziału przedstawicieli biblioteki w szkoleniach i warsztatach fundacji w celu informowania o 

działalności biblioteki oraz o  sposobach korzystania z jej zasobów za pośrednictwem nowoczesnych 

mediów elektronicznych, 

-  przekazywania informacji o działaniach fundacji w odpowiedzi na pytania czytelników dotyczące 

wsparcia, z jakiego mogą skorzystać,  

- - Wzajemnego promowania działań na następujących stronach internetowych:  

www.facebook.com/gbpizs 

www.fundacjavismaior.pl 

www.dzdn.pl 

 

III. Udział w pracach legislacyjnych i działania rzecznicze 

1. Udział w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych  

W okresie sprawozdawczym Fundacja Vis Maior brała aktywny udział w pracach Parlamentarnego 

Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych. Z uwagi na pandemię posiedzenia zespołu odbywały się 

online. Przedstawiciele fundacji uczestniczyli w nich, ponieważ uważamy, że osoby z dysfunkcją 

wzroku powinny mieć wpływ na sprawy i na decyzje, które ich dotyczą. 

2. Udział w liście mailingowej powołanej przez Kongres Osób z Niepełnosprawnościami 

http://www.facebook.com/gbpizs


Kongres Osób z Niepełnosprawnościami powołał listę mailingową "Za niezależnym życiem". Dzięki 

uczestnictwu w tej liście przedstawiciele fundacji mieli okazję brać udział w wymianie informacji 

pomiędzy poszczególnymi organizacjami jak również dzielić się poglądami na kształt przyszłego 

systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami.  

 

IV. Działanie na rzecz dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami  

1. Działania na rzecz dostępności warszawskiej przestrzeni miejskiej.  

Fundacja Vis Maior aktywnie i regularnie angażuje się w prace Branżowej Komisji Dialogu 

Społecznego ds. Niepełnosprawności, w tym w prace istniejącej przy niej grupy, która zajmuje się 

dostępnością przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Prezes Fundacji Vis Maior jest 

członkiem prezydium tej komisji.  

2. Udział Fundacji Vis Maior w projekcie PFRON "Szkolenia dla pracowników sektora transportu 

zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z 

niepełnosprawnościami” 

Prezes Zarządu Fundacji Jolanta Kramarz  świadczy usługi eksperta – członka Grupy Doradczej w 

ramach tego projektu. 

W  okresie sprawozdawczym spotkania obejmowały konsultację wniosków i rekomendacji, płynących 

z badań przeprowadzonych w środowiskach: osób niepełnosprawnych oraz środowiskach związanych 

z transportem kolejowym i kołowym. 

Realizatorzy projektu wraz z grupą doradczą opracowali standardy, dotyczące: informowania i 

komunikowania się oraz standardu pomocy w podróży, badań (pracowników transportu i 

podróżnych), szkoleń (pracowników transportu w zakresie potrzeb podróżnych ze specjalnymi 

potrzebami). 

Podczas jednego ze spotkań zostały przeprowadzone warsztaty testowe które będą realizowane w 

grupach pracowników transportu. 

3. Działania na rzecz dostępności elektronicznej. 

W okresie sprawozdawczym członek zarządu fundacji Jerzy Dżoga  był zaangażowany w działania na 

rzecz dostępności elektronicznej w ramach Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.  

 

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. Fundacja szczególnie ceni sobie obecność spraw 

osób z dysfunkcją wzroku w mediach, ponieważ wiedza społeczeństwa  

o rzeczywistych możliwościach i potrzebach takich osób jest wciąż jeszcze znikoma.  

Fundacja Vis Maior była obecna w następujących mediach ogólnopolskich i lokalnych: 



TVP3 Warszawa,  

Czasopismo „Pies”,  

Studenckie radio Żak z Łodzi,  

Polskie Radio Program III,  

Gazeta „Głos Szczeciński i portal www.swinoujscie.naszemiasto.pl  

 

VI. Uchwały Rady i Zarządu Fundacji Vis Maior 

1. Uchwała rady Fundacji Vis Maior nr 1/2020 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zZa 

2019 rok  z 30 września 2020 r., 

2. Uchwała rady Fundacji Vis Maior nr 2/2020 o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za 

2019 rok z 30 września 2020 r.,  

3.  Uchwała Zarządu  Fundacji Vis Maior nr 1/2020 o  zatwierdzeniu polityki rachunkowości z 2 

stycznia 2020 r.,  

4. Uchwała Zarządu Fundacji Vis Maior nr 2/2020  dotycząca zasad autoryzacji dokumentów 

księgowych w okresie pandemii z 7 kwietnia 2020 r., 

5. Uchwała Zarządu Fundacji Vis Maior nr 3/2020 o zatwierdzeniu regulaminu wynagrodzeń z 7 

kwietnia 2020 r.,  

6. Uchwała Zarządu Fundacji Vis Maior nr 4/2020 o powołaniu nowego członka Rady Fundacji 

« Pies Przewodnik » z 20 listopada 2020 r.  

 

http://www.swinoujscie.naszemiasto.pl/

