Nie słyszeć nie znaczy nie rozumieć
(Nasz Głos, , 19 lipca 2005)
Oddział Podkarpacki Polskiego Związku Głuchych w Rzeszowie działa już 55 lat. Kierownikiem obecnie jest
Piotr Krupa. Głównym celem PZG jest zrzeszanie osób niesłyszących i z wadą słuchu dla zapewnienia im
kontaktu ze słyszącymi, organizacja wsparcia społecznego oraz prowadzenia szeroko pojętej rehabilitacji.
Swoją działalnością obejmuje obszar całego woj. podkarpackiego. Należy do niego ok. 6 tys. członków i
podopiecznych.
W Krośnie funkcjonuje jeden z ośmiu (obejmujący rejon Krosna i Jasła) - Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i
Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, którego prezesem jest Stanisław Brożyna, osoba
głuchoniema. — Mamy pod swoją opieką niesłyszących, głuchoniemych i osoby słabosłyszące. Są to dzieci,
młodzież, osoby dorosłe, także te w podeszłym wieku. Ogółem zrzeszamy 470 osób - informuje
Małgorzata Nowakowska, instruktor ds. rehabilitacji osób niesłyszących. Stowarzyszenie organizuje
prelekcje nt. profilaktyki uzależnień, konkursy z wiedzy o UE.
Członkowie otrzymują w Związku różnorodną pomoc dotyczącą życia codziennego, przede wszystkim
tłumaczenie na język migowy w urzędach, szpitalach, sądzie itp. - Dla osoby niesłyszącej załatwienie
jakiejkolwiek sprawy w urzędzie czy w innym miejscu jest barierą nie do przekroczenia. Głusi mają
ograniczony zasób słów, pojawia się stres, dlatego pomoc jest dla nich niezbędna. Zapisana na kartce
prośba czy polecenie nie zawsze są odpowiednio rozumiane przez odbiorcę - powiedziała Małgorzata
Nowakowska.
W krośnieńskim PZG odbywają się spotkania, na których podopieczni czytają, rozmawiają, poruszają
sprawy dotyczące ich funkcjonowania w społeczeństwie itp. Głusi między sobą porozumiewają się
doskonale, może lepiej niż osoby słyszące.
- Niektórzy nawet wyjeżdżają za granicę i tam bardzo łatwo nawiązują kontakt z głuchoniemymi z innych
krajów. Podróżują sami i zupełnie dobrze sobie radzą, ponieważ zmusza ich do tego sytuacja. Jeden z
podopiecznych, Tomasz Węgrzyn, często wyjeżdża do Francji, do siostry, samodzielnie pokonując
wszelkie wyzwania - kontynuuje pani Małgorzata.
PZG w Krośnie ma wielu sponsorów. Są to m.in. Statoil, Prezydent Miasta Krosna, PFRON, PCPR, MOPS,
Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie, Gmina Dukla, Jedlicze,
Rymanów, Iwonicz Zdrój, Jasło, Dębowiec, Solina, Tarnowiec, Krościenko Wyżnę, ponadto firmy prywatne
itp. Co roku część środków przeznaczana jest na rajdy, regularnie organizowane przez PZG w Krośnie. W
br. taki rajd rozpocznie się w Klimkówce 4 sierpnia, tym razem zorganizowany przy współudziale Zarządu
Oddziału Podkarpackiego w Rzeszowie.
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