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Avoimin silmin eteenpäin
Sokeain Ystävät on toiminut näkövammaisten hyväksi jo 125 vuoden ajan. Vaikka toimintamme painotukset ovat vaihdelleet, yhdistyksemme ydinajatus on aina ohjannut toimintaamme: teemme työtä näkövammaisen ihmisen hyväksi. Tätä työtä teemme avoimin silmin - nyt ja tulevaisuudessa. Ture Tähtinen, Toimitusjohtaja

Sokeain Ystävät jo vuodesta 1887

Vuonna 1887 perustettu Sokeain Ystävät ry on Suomen vanhin näkövammaisjärjestö. Tarjoamme taloudellista tukea - erilaisia avustuksia, apurahoja ja palkintoja - näkövammaisille yksityishenkilöille sekä näkövammaisten hyväksi tehtävälle työlle. Vuonna 2011 myöntämämme summa oli 233 000 euroa.

Suoraa taloudellista tukea

Toimimme valtakunnallisesti ja myönnämme avustuksia hakemusten perusteella koko Suomen alueelle. Määrällisesti merkittävimmät tuen muodot ovat virkistyslomat, kodinperustamislahja avioliittoon vihityille ja opintojen taloudellinen tukeminen. Lisäksi myönnämme avustuksia mm. taloudellisesta hädästä selviämiseen, laitehankintoihin ja työllistymiseen

Asuntoja ja työtiloja

Helsingin Sokeaintalo-Säätiö tarjoaa tuettuja asuntoja näkövammaisille. Säätiö siirtyi Sokeain Ystävien hallintaan vuonna 2009, kun otimme vastuullemme Pengertalon peruskorjauksen ja sen rahoituksen. Pengertalo on tunnettu Ryhmäteatterin pitkäaikaisena kotina.

Petaksentiellä sijaitsevassa toimitalossamme on Käsityökeskus, jossa työskentelee 14 itsenäistä ammatinharjoittajaa. Heistä suurin osa on näkövammaisia, joita tuemme mm. edullisella vuokralla ja markkinointiavulla.

Kokous- ja majoitustilaa Majatalo Onnelassa

Yhdistyksen omistama Majatalo Onnela tarjoaa kokous-, ravintola- ja majoituspalveluita viihtyisissä puitteissa Tuusulanjärven rannalla. Vain puolen tunnin ajomatkan päässä Helsingistä sijaitseva kiinteistö on ollut näkövammaisjärjestöjen käytössä jo yli 70 vuotta. 
 
Palkinnot ja lääketieteelliset apurahat

Myönnämme vuosittain silmälääketieteellisiä apurahoja näkövamman hoitoa tai ehkäisyä edistäviin tutkimuksiin. Apuraha on enimmillään 30 000 euroa ja se myönnetään yhdelle tai jaettuna useammalle tutkijalle.

Lisäksi jaamme vuosittain Sokeain Ystävien tiedonvälityspalkinnon sekä Vuoden näkövammaistyöntekijä –palkinnon ja kannustamme apurahoin integroidusti opiskelleita, tutkinnon suorittavia näkövammaisia.

Näkövammaisten koulutuksen uranuurtaja

Alunperin yhdistyksemme perustettiin rakentamaan ja ylläpitämään työkoteja koulunsa päättäneille sokeille naisille ja miehille. Työkodeissa asuttiin ja opiskeltiin erilaisia käsityöammatteja. Niiden myötä sai alkunsa näkövammaisten ammattikoulutus Suomessa.  Vasta vuonna 1972 näkövammaisten ammattikoulutus siirtyi valtiolle.

Tehokas ja omavarainen toimija

Olemme säätiömäinen, omavarainen yhdistys. Taloutemme pohjautuu vuosikymmenten kuluessa saatuihin lahjoituksiin ja testamentteihin. Merkittävimmän testamentin teki sokea Herman Walentin Schalin 50-luvulla. Toimimme maan näkövammaisten hyväksi, emme näkövammaisalan asiantuntijoista koostuvan jäsenistömme hyväksi. Kokopäivätoimisia työntekijöitä on kaksi - toimitusjohtaja ja sihteeri. Yhdistystämme johtaa kahdeksanhenkinen hallitus. 

Lisätietoa meistä ja toiminnastamme saat osoitteesta www.syry.fi
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