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Förening

Verksamhet

Med öppen blick
mot framtiden
De Blindas Vänner har redan i 125 års
tid verkat till förmån för de synskadade. Fastän tyngdpunkten av vår verksamhet varierat har den centrala tanken i vår verksamhet alltid varit: vi arbetar för de synskadades väl.
Detta arbete gör vi med öppen blick –
nu och i framtiden.
Ture Tähtinen
Verkställande direktör

Verksamhet
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Vår byrå är öppen vardagar kl. 9-15.

Föreningens understödskommitté:
från vänster Miia Jalonen, Ari Suutarla, Marika Carlborg

De Blindas Vänner har verkat sedan år 1887
De Blindas Vänner grundades 1887 och är
Finlands äldsta synskadeförening. Vi erbjuder ekonomiskt stöd – olika understöd, stipendier och belöningar – till enskilda personer med synhandikapp samt personer som
arbetar till förmån för synskadade. År 2011
beviljade vi totalt 233 000 euro.
Direkt ekonomiskt understöd
Vi verkar riksomfattande och beviljar stöd
baserat på ansökningar från hela Finland.
Det största antalet understöd utgörs av rekreationssemestrar och ekonomiskt stöd för
bildande av eget hushåll till personer som
ingått äktenskap. Dessutom delar vi ut studiestöd. Vi beviljar även stöd bland annat
till personer i ekonomiskt trångmål, för anskaffning av apparatur och för inslussning i
arbetslivet.
Bostäder och verkstäder
Stiftelsen Helsingin Sokeaintalo-Säätiö erbjuder stödbostäder för synskadade.
Stiftelsen övergick i De Blindas Vänners förvaltning 2009 då vi övertog ansvaret för
grundreparationerna och finansieringen av
stiftelsens hus, Pengertalo. Pengertalo är
känt som Ryhmäteatteris långvariga hem.

I vårt verksamhetsutrymme vid Petasvägen
har vi en Hantverkscentral där 14 självständiga hantverkare arbetar. Av dem är de flesta synskadade som vi stöder bland annat
genom förmånliga hyror och marknadsföringsstöd.
Kurs- och inkvarteringsutrymmen i
Onnela Värdshus
Onnela Värdshus som ägs av föreningen
erbjuder kurs-, restaurang- och inkvarteringstjänster i en hemtrevlig miljö vid stranden av Tusby sjö. Fastigheten som befinner
sig på bara en halv timmes köravstånd från
Helsingfors har i över 70 år använts av synskadeorganisationer.
Pris och oftalmologiska stipendier
Vi beviljar årligen oftalmologiska stipendier för forskning som gäller behandling
eller förebyggande av ögonskador. Stipendiet är högst 30,000 euro och beviljas en
person eller fördelas på flera forskare. Dessutom delar vi årligen ut De Blindas Vänners
informationsförmedlingspris samt ett pris
för Årets synskadearbetare. Vi uppmuntrar
integrerade studerande som avlägger examen med stipendier.

Pionjärer för utbildning av synskadade
Ursprungligen grundades vår förening för
att bygga upp och upprätthålla arbetshem
för blinda kvinnor och män som avslutat
sin skolgång. I arbetshemmen bodde synskadade och studerade samtidigt hantverksyrken. Tack vare dem inleddes de synskadades yrkesskolning i Finland. Först år 1972
tog staten över verksamheten.
Effektiv och oberoende verksamhet
Vi fungerar likt en oberoende stiftelse och
vår ekonomi baserar sig på gåvor och testamenten som vi erhållit under årtionden. Det
mest betydelsefulla testamentet utgjordes
av den blinda Herman Walentin Schalins
testamente på 50-talet. Vi verkar till förmån
för landets synskadade, inte till förmån för
vår egen förenings experter på synskadefrågor. Vi har två heltidsanställda personer –
verkställande direktören och sekreteraren.
Vår förening leds av en styrelse på åtta personer.
Ytterligare information om vår verksamhet får
du på adressen www.syry.fi

