EEN ANDERE KIJK OP HET LEVEN
HET LEVEN VAN ELKE DAG
Neem je als blind of slechtziend persoon contact op met de Brailleliga, dan gebeurt dit via de Sociale dienst. Samen met jou stellen ze een balans op van jouw situatie en de dienst informeert, geeft raad en helpt je bij o.a. sociale voordelen, tegemoetkomingen, administratieve en andere stappen.

Na afspraak ontmoeten de maatschappelijk assistenten de personen met een visuele handicap thuis of in de lokalen van de Brailleliga. Ze staan ook in voor de telefonische wachtdienst.
Voor vragen i.v.m. het ondersteuningsplan kan je eveneens bij hen terecht.

Voor blinde en slechtziende personen is het evenzeer nodig om zelfstandig dagelijkse activiteiten te kunnen uitoefenen. Hier helpt de Dienst begeleiding en hulp in het dagelijks leven. De ergotherapeuten en andere professionals leren vele technieken aan die het mogelijk maken om in alle veiligheid te koken, huishoudtoestellen te gebruiken, geld te beheren, huishoudelijke taken uit te voeren en/of een baby te verzorgen.

Deze dienst biedt de personen met een visuele handicap ook de mogelijkheid tot lessen burotica om te kunnen communiceren en een computer, een tablet of een smartphone te leren gebruiken
om mails te versturen, te surfen op het internet, brieven op te stellen en nog veel meer.

Ook zich verplaatsen is onontbeerlijk, maar vaak erg moeilijk. Een witte stok en een blindengeleidehond zijn waardevolle hulpmiddelen maar je moet leren stoklopen en met je hond leren omgaan. Voor deze opleiding staan de Dienst begeleiding
en hulp in het dagelijks leven en de Dienst blindengeleidehonden in.

Voor een inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kan je als blinde of slechtziende persoon terecht bij ons erkend Multidisciplinair Team. Ze helpen en adviseren je i.v.m. jouw inschrijving en beantwoorden al jouw vragen over de ondersteuning van het VAPH (zorg, PVB, hulpmiddelen, enz.).

HULPMIDDELEN
Er bestaan tal van hulpmiddelen om het leven van een blinde of slechtziende persoon te vergemakkelijken. Enkele zijn gewone toestelletjes uit het dagelijks leven die aan de visuele handicap
aangepast werden, andere zijn veel ingewikkelder en vereisen een specifieke opleiding.

In de winkel van de Brailleliga, de BrailleShop, kan je kleine hulpmiddelen kopen: witte stokken, sprekende keukenweegschalen, aangepaste telefoons en gsm’s, kleurendetectors, sprekende wekkers, uurwerken in braille, brailleschrijfmachines en nog veel meer. In totaal kunnen meer dan 500 geselecteerde artikels ter plaatse vergeleken en getest worden alvorens ze te kopen.

Of het voor eigen gebruik is, op school of beroepshalve, veel blinde en slechtziende personen werken met een computer.
Naargelang de handicap is deze uitgerust met vergrotingssoftware, spraakweergave of een brailleleesregel. Beeldschermloepen vergroten een brief, een krant of een foto, scanners met spraakweergave lezen luidop documenten voor.

De Informatiedienst voor technische aanpassingen staat al wie interesse heeft voor deze hulpmiddelen bij met inlichtingen en advies. 

Eén keer per jaar vindt de hulpmiddelenbeurs BrailleTech plaats in aanwezigheid van alle Belgische leveranciers, een unieke gelegenheid om het bestaande en het recentste materiaal te
ontdekken, te testen en te vergelijken.

OPLEIDING EN WERK
Heb je als blinde of slechtziende persoon vragen over je professionele situatie, je beroepsmogelijkheden of je toekomst? Het Expertisecentrum Visus & Werk van de Brailleliga helpt je bij het zoeken naar een antwoord op die vragen. De experten Visus & Werk adviseren je bij de keuze van een geschikte job en geven tevens advies over de tewerkstellingsbevorderende maatregelen waarop je een beroep kan doen.

De Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en
bemiddelingsdienst (GOB) biedt, zoals de naam reeds laat vermoeden, een gespecialiseerde opleiding en bemiddeling aan aan personen met een visuele handicap, die een job in het normale arbeidscircuit ambiëren. Sterk geïndividualiseerde
opleidingen helpen deze mensen bij het bereiken van hun professioneel doel. Via een begeleiding op maat en bemiddeling helpen de jobcoaches blinde en slechtziende personen bij de zoektocht naar of het behoud van een job. Ze lichten werkgevers
tevens in over de aanwervingsmogelijkheden van deze personen en de meerwaarde die ze het bedrijf kunnen bieden.

ZICH ONTSPANNEN, ONTDEKKEN EN SPELEN
Op jeugdkamp gaan, deelnemen aan gezelschapsspelletjes, een museum bezoeken, ... allemaal activiteiten die voor personen met
een visuele handicap moeilijk lijken. Om deze moeilijkheden op te vangen en toch toegang te verlenen tot cultuur heeft de Brailleliga o.a. een Spelotheek, die jonge en minder jonge blinde
en slechtziende personen de mogelijkheid biedt aangepaste spelletjes te ontlenen.

Bovendien worden in het hele land vrijetijdsactiviteiten
georganiseerd. Maandelijks komen blinde en slechtziende personen in de BrailleClubs samen, waar ze knutselen, gezelschapsspelletjes spelen en deelnemen aan andere activiteiten. Culturele activiteiten – theater, voordrachten,
concerten, … – en uitstappen voor blinde en slechtziende personen bieden zoveel andere mogelijkheden om allerlei dingen te ontdekken en elkaar te ontmoeten.

SENSIBILISEREN EN BELANGENBEHARTIGING
De Brailleliga organiseert ook sensibiliseringsacties voor het grote publiek over de visuele handicap: geleide bezoeken in onze lokalen, informatiestands, animaties in scholen, mediacampagnes, … Door een interactieve en ludieke aanpak maken deze acties het mogelijk de vooroordelen die aan blind- en slechtziendheid verbonden zijn te weerleggen, en de moeilijkheden die personen met een visuele handicap ondervinden beter te begrijpen.

Ten slotte zet de Brailleliga zich in via haar tussenkomsten bij de politieke verantwoordelijken en haar aanwezigheid in overlegorganen, om de rechten van de personen met een visuele
handicap te verdedigen en hun integratie in onze maatschappij te bevorderen.

Wist je dat…
...de Brailleliga in 1920 werd opgericht? Vandaag helpt onze vereniging meer dan 15.000 blinde en slechtziende personen, verspreid over het hele land. Onze diensten zijn gratis en hebben slechts één enkel doel: de zelfstandigheid, inclusie en
ontplooiing van blinde en slechtziende personen bevorderen. De Brailleliga bestaat voornamelijk dankzij de vrijgevigheid van het publiek. De subsidies dekken minder dan 20% van onze noden.

Vrijwilligers, een kostbare steun
Ongeveer 600 vrijwilligers zetten zich in ten dienste van blinde en slechtziende personen en staan de personeelsleden bij. Ze zijn onmisbaar voor de goede werking van onze organisatie en
bijkomende hulp is natuurlijk altijd welkom!

DE STICHTING VOOR DE BLINDEN
De Brailleliga Stichting voor de blinden, erkende stichting van openbaar nut, heeft de volgende doelstellingen:
	Ondersteuning van de activiteiten van de Brailleliga vzw.
	De organisatie van sensibiliserings- en informatiecampagnes over de visuele handicap.
	Het verlenen van hulp aan het wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek.


Ieder jaar reikt de Stichting voor de blinden, bijgestaan door een wetenschappelijk comité waarin de verantwoordelijke professoren van de 7 universitaire oogheelkundige centra van ons land zetelen, prijzen uit om het werk van jonge onderzoekers in het domein van de oogheelkunde te ondersteunen.

Indien je ook wenst bij te dragen tot het welzijn van blinde en slechtziende personen, heb je verschillende mogelijkheden:
Een gift doen op het rekeningnummer: IBAN: BE11 0000 0000 4848 – BIC: BPOTBEB1 (fiscaal attest vanaf 40 euro).
Je neemt deel aan de grote jaarlijkse Tombola.
Je legateert al je bezittingen of een deel ervan aan de Stichting voor de blinden.
	Ben je bedrijfsleider, dan kan jouw steun zich vertalen door de professionele integratie van een blind of slechtziend persoon of door sponsoring van onze acties.

Meer weten? Contacteer ons!
Engelandstraat 57 – 1060 Brussel
T 02 533 32 11 – F 02 537 64 26
info@braille.be
www.braille.be
Deze brochure is ook beschikbaar in PDF- en RTF-formaat
op onze website www.braille.be" www.braille.be Ook op aanvraag beschikbaar in audiovorm en braille.

