Milyen lenne az élete, ha többé
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nem tudna autót vezetni?
nem tudná elolvasni a leveleit?
nem tudná megnézni, hogy mennyi az idő?
nem tudna átmenni a zebrán, mert nem látná, hogy mikor vált zöldre a lámpa?
nem tudná, hogy melyik a zoknija párja?
nem találná meg a fogkeféjét?
nem látná, hogy mit vesz le a polcról az üzletben?
nem látná, hogy mennyit ad vissza a pénztáros?
szinte semmit nem tudna önállóan megoldani?

Az LPE

Sokan vannak...
• Vannak emberek, akik számára a mindennapi rutinfeladatok elvégzése emberfeletti küzdelemmel jár.
• Vannak emberek, akik még soha nem látták magukat a
tükörben.
• Vannak emberek, akik nem tudják, hogy milyen az,
amikor kék az ég és zöld a fű.
• Vannak emberek, akik még soha nem látták a
tulajdon gyermeküket.
Magyarországon körülbelül 83 ezerre tehető a vak és
gyengén látó emberek száma, és ez a szám folyamatosan
nő. A fogyatékosok közül a legtöbb előítélet velük
kapcsolatos és őket fogadják be a legnehezebben. A
látásukat elvesztett emberek magukba fordulnak, félelem
és szégyenérzet lesz úrrá rajtuk. Értéktelennek érzik
magukat és gyászolják az elvesztett látásukat.

Egyesületünk 2005-ben jött létre azzal a céllal, hogy
segítségére legyen a térségben élő mindegy 120 látási
fogyatékkal élő embernek.
Szolgáltatásaink:
• újonnan látásukat vesztett személyek számára az új
élethelyzetre felkészítő tanácsokat adunk;
• az önálló életvitel megvalósításához, igény szerint az
otthoni akadálymentesítésben elvi segítséget nyújtunk
a „vakos” életmód kialakításában;
• tanácsokat adunk az egyéni életvezetéssel kapcsolatban;
• az elemi rehabilitáció motiválása céljából olyan szervezetekkel ismertetjük meg tagjainkat, akik speciálisan
látássérült elemi rehabilitációval foglalkoznak;
• segítséget nyújtunk a hivatalos ügyeik elintézésében;
információt nyújtunk szociális és a látássérülteket
érintő egyéb ügyekben;
• havi rendszerességgel klubnapokat, illetve más közösségi és integrációt elősegítő rendezvényeket szervezünk a számukra;

• a tagok rendszeresen rekreációs kirándulásokon vesznek részt, mely a tolerancia-tanulást, illetve az állapot
elfogadást segíti;
• a tagok mindennapi életének megkönnyítése érdekében pályázatokon veszünk részt, hogy különféle
eszközökkel segíthessük őket;
• nagyítók;
• olvasógép;
• képernyőolvasó szoftver, amelynek segítségével a
nem látó emberek is használni tudják a
• számítógépet
• beszélő telefon;
• beszélő óra;
• beszélő személy- és konyhamérleg;
• csipogó vízszintjelző;
• beszélő vérnyomásmérő;
• beszélő vércukorszint mérő;
• beszélő lázmérő.
A felsorolt eszközök megkönnyítik a mindennapi életüket,
azonban áruk a többszöröse a normál eszközökénél.
Például a beszélő konyhamérleg ára 36 000 Ft, a speciális képernyőolvasó szoftveré pedig közel 200 000 Ft.
Ugye Önt is megdöbbentette, hogy milyen
irreálisan magas a speciális segédeszközök ára?

Minden forint jól jön
Támogatásával Ön is hozzájárulhat
a Pilis–Buda–Zsámbék
kistérségben élő látássérült emberek
életminőségének javításához.

A kiadvány megjelenését
támogatta

Bankszámlaszámunk:
12020854 - 00131633 - 00100008
Lehetősége van adója 1%-val is
hozzájárulni Egyesületünk működéséhez.
Éljen vele!

További támogatóink
Pilisvörösvár Önkormányzata

Elérhetőségeink

Pilisszentiván Önkormányzata
Pest Megye Önkormányzata

Látássérültek Pilis Völgye Egyesülete
Iroda: 2085 Pilisvörösvár, Fő út 95.
Telefon/fax: 06-26/332-108; 06-70/387-5263

Weber-Terranova
Paksi Atomerőmű
Magyar Telecom

E-mail: info@latesserultekpilisvolgye.hu

Fedász Fogklinika

Web: www.latasserultekpilisvolgye.hu

Hotel Caramell

Adószám: 18710814-1-13
Számlaszám: 12020854-00131633-00100008

Bútorg Kft.
Művészetek Háza Pilisvörösvár
Német Nemzetiségi Általános Iskola Pilisvörösvár

Ügyfélszolgálat: kedd és csütörtök 8–16 óráig
E-mailben és telefonon munkanapokon 8–16 óráig

Bakos Kornélia operaénekes és tanítványai
Peller Anna énekesnő
Sándor Jolán színművész és a Moór Anna amatőr színtársulat
Emil Cukrászda
Sváb Pékség
Tácsik Pékség
Vörösvár Újság

LPE

Manhertz Attila
Schuck Béla webmester

Látássérültek Pilis Völgye Egyesülete

Várkapu.info

Milyen lenne
az élete,
ha többé nem
látna?

