Združenie priateľov ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči
Plány na rok 2020
V činnosti podľa stanov združenia budeme pokračovať aj v tomto roku.
Podľa aktuálnych potrieb budeme podporovať kultúrne aktivity detí, napríklad účasť žiakov
na recitačných, speváckych, tanečných a divadelných súťažiach a prehliadkach, návštevy múzea, kina,
divadla a iné a to preplatením cestovných výdavkov a vstupného.
Podobne podporíme tiež športové aktivity zrakovo postihnutých žiakov - lyžovanie,
korčuľovanie, plávanie, šach, aplikovaný stolný tenis, kolky, goalbal, turistika, atletika.
9-miestny automobil Opel využijeme pri doprave postihnutých detí na rôzne akcie a súťaže
a tiež na odvoz niektorých žiakov domov a ich privezenie do školy.
Na základe dohody s Úradom práce, soc. vecí a rodiny v Poprade budeme žiadať o príspevky
na stravu a učebné pomôcky pre žiakov SŠI. Následne tieto finančné prostriedky využijeme podľa
zákona.
Pomoc rodičom žiakov SŠI poskytneme aj preplatením 1-mesačného poplatku za stravu
a ubytovanie v internáte a to za mesiac september 2020. Žiakom praktickej školy budeme prispievať 1,€ na stravu v dňoch školského vyučovania.
Podporíme aktivity spojené s projektovým vyučovaním v Spojenej škole internátnej v Levoči.
Ako jediní na Slovensku vydávame časopisy pre zrakovo postihnuté deti. Časopisy Naše ráno a
Za svetlom vychádzajú v brailleovom písme aj vo zväčšenom černotlačovom písme a zvukový časopis
Bodka vychádza na CD. Časopisy vychádzajú s periodicitou 1-krát mesačne. Aj v tomto roku
prispejeme na ich vydávanie sumou, ktorá bude potrebná, aby sme ich mohli poskytovať žiakom školy
a žiakom so zrakovým postihnutím na celom Slovensku zdarma.
Naše občianske združenie bude mesačne prispievať na sebaobsluhu pre každého žiaka školy aj
internátu.
Získavanie zručnosti pri práci v kuchyni a príprave jednoduchých jedál podporíme nákupom
potravín do kuchyniek v škole a internáte.
Na podporu pozitívneho správania žiakov školy a nácviku sociálnych a komunikačných
zručností budeme naďalej prevádzkovať predajný stánok Srdiečko, kde si deti budú môcť nakupovať
za žetóny, ktoré získajú za dobré správanie alebo ako víťazi v rôznych súťažiach.
Aj v tomto roku poskytneme organizátorom súťaží pre zdravotne znevýhodnených žiakov ceny
pre víťazov.

V Spojenej škole internátnej na Námestí Š. Kluberta 2 v Levoči prispejeme na projekt
Revitalizácie rehabilitačnej miestnosti. O podporu tohto projektu sa budeme uchádzať aj vo firme
Henkel cez projekt MIT.
V zakúpenom dome v Levoči, budeme poskytovať ubytovanie pre rodičov, ktorí prídu
navštíviť svoje deti, klientov CŠPP, prípadne iné návštevy školy.
Na školskom dvore plánujeme tiež zriadiť športovo oddychovú časť pre starších žiakov, kde
budú osadené rôzne prvky na jednoduché cvičenie v exteriéri, hru a oddych.
Finančne podporíme projekt Nové metódy a prostriedky na skvalitnenie výchovnovzdelávacej činnosti u detí so zrakovým postihnutím a zlepšenie funkčného zraku.
Pri organizovaní aktivít pre deti a žiakov školy budeme spolupracovať s LIONS klubom
Isropolis v Bratislave a OZ Feman.
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