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Fundacja Szansa dla Niewido-
mych powstała w 1992 r. Jej celem 
jest aktywne wspieranie oraz in-
tegracja osób niepełnosprawnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
osób niewidomych  
i słabowidzących. Ce-
lem Fundacji oraz 
jej Prezesa – Marka 
Kalbarczyka, jest ak-
tywizacja osób z nie-
pełnosprawnością 
wzroku na różnych 
płaszczyznach życia: 
naukowej, edukacyj-
nej, kulturalnej i sportowo-rekre-
acyjnej. Bowiem każdy niewidomy 
powinien być w pełni świadomym 
swoich możliwości, aktywnym 
członkiem społeczeństwa. Po-
nadto promujemy i podejmujemy 
wszelkie działania umożliwiają-
ce rozwój osobowości, talentów  
i kreatywności. W Fundacji prowa-
dzimy szereg różnorodnych dzia-
łań na rzecz naszych beneficjen-
tów. Wybieramy skuteczne środki 
zindywidualizowanego wsparcia  
w środowisku, które maksymali-
zuje rozwój edukacyjny i społecz-
ny, zgodnie z celem pełnego włą-
czenia niewidomych.

W łódzkim oddziale Fundacji 
Szansa dla Niewidomych staramy 
się wychodzić naprzeciw  potrze-
bom osób z dysfunkcją wzroku  
i ich bliskich. Dzięki wieloletnie-
mu zaangażowaniu w pracę dla 
tego środowiska doskonale je zna-
my. W związku z tym oferujemy 
nie tylko pomoc w doskonaleniu 
swoich umiejętności, ale również 
zachęcamy osoby niewidome  

i niedowidzące do uczestniczenia 
w życiu kulturalnym, organizując 
warsztaty w łódzkich Muzeach 
czy zwiedzanie wystaw dostoso-
wanych do dysfunkcji naszych 

podopiecznych. Poza tym orga-
nizujemy zajęcia sportowe i re-
kreacyjne, udowadniając tym, że 
mimo niepełnosprawności, niewi-
domi mogą grać w kręgle, wspinać 
się na ściankach, czy też ścigać się 
samochodami.

W ciągu ostatnich dwóch lat 
Fundacja zorganizowała m.in. 
dwie edycje unikatowego wyda-
rzenia – Międzynarodowej Konfe-
rencji REHA FOR THE BLIND IN 
POLAND. REHA stanowi wizytów-
kę Fundacji Szansa dla Niewido-
mych. Jest to największe tego typu 
spotkanie niewidomych, słabowi-
dzących i ich przyjaciół w Europie, 
które odbywa się pod honorowym 
patronatem małżonki prezydenta 
Agaty Kornhauser-Dudy. Konfe-
rencja skierowana jest do szero-
kiego grona odbiorców krajowych 
i zagranicznych – niewidomych  
i widzących słuchaczy, ekspertów, 
tyflopedagogów, polityków, przed-
stawicieli mediów, artystów itd. 
Oprócz sesji merytorycznej i licz-
nych paneli dyskusyjnych, uczest-

nicy mogą samodzielnie obejrzeć  
i wypróbować różnorodne sprzęty 
i nowinki techniczne, które pre-
zentowane są podczas wystawy 
tyflorehabilitacyjnej przez wy-

stawców z całego 
świata. Na naszych 
gości czekają tak-
że liczne atrakcje –  
w tym roku każdy 
mógł spróbować 
swoich sił pod-
czas lekcji tańca 
lub wziąć udział  
w rozgrywce teni-

sa dla niewidomych na specjalnie 
dostosowanym boisku. Zdaniem 
Prezesa Fundacji, Marka Kalbar-
czyka, „REHA FOR THE BLIND 
jest naszą misją w pigułce. Jest 365 
dniami skróconymi do dwóch dni 
spotkania”. 

Fundacja realizuje liczne pro-
jekty na terenie całej Polski, m.in. 

„Nowocześnie zrehabilitowani 
niewidomi”, „VIP System+”, „Do-
tknij Pomorza Zachodniego - Uro-
ki udźwiękowionych krajobrazów 
Pomorza Zachodniego”, „Aktywna 
turystyka usprawnia, kształci, in-
tegruje”, „Niewidomi za kierow-
nicą”. Szansa dla Niewidomych 
organizuje także akcje społeczne, 
takie jak: „Tyflobus – widzieć wię-
cej”, której celem było dotarcie do 
jak największej liczby osób i sze-
rzenie wiedzy na temat dysfunkcji 
wzroku oraz spotkania „Wschód 

- Zachód”, loty szybowcem, skoki 
spadochronowe lub jazdy samo-
chodem po torze wyścigowym dla 
osób niewidomych  itd. 
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