W roku 2013 Fundacja Szansa dla Niewidomych
realizowała następujące projekty:
1. „Bez barier - Dwór Artusa" – Gdańsk
2. „Dotknij pięknej Opolszczyzny"- Opole
3. „Dotykiem przez Lubuskie - przewodnik turystyczny po województwie
lubuskim dla niewidomych i niedowidzących - część II"- Zielona Góra
4. „Droga do samodzielności REHA 2013" – Kielce
5. „Dzień sportu - niewidomi i słabowidzący aktywni fizycznie"- Kraków
6. „Edukacja, kultura, sport i turystyka - Konferencja REHA FOR THE BLIND
IN POLAND" – Bydgoszcz
7. „Gdańsk dla Wszystkich Dantiscum, Dantis, Gedanum, Danzig”
8. „HELP - Kwartalnik integracyjny dla niewidomych i ich otoczenia z wielką
historią i przyszłością!" – projekt ogólnopolski
9. „Integracyjny turniej strzelectwa bezwzrokowego" – Łódź
10. „Kurs podstawowy obsługi aplikacji biurowych i sprzętu specjalistycznego dla
niewidomych i słabowidzących"- Katowice
11.„Kurs podstawowy obsługi sprzętu specjalistycznego i nowoczesnych
rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w edukacji i aktywizacji
niewidomych i słabowidzących" – Bydgoszcz
12.„Kwalifikacje drogą do pracy! - nowoczesna aktywizacja zawodowa osób
z dysfunkcją wzroku" – projekt ogólnopolski
13.„Multikulturowe Podlasie - przewodnik dla niewidomych i słabowidzących"Białystok

14.„Muzeum Śląska Opolskiego wreszcie dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku"
– Opole
15.„Natura bliska niewidomym - Świętokrzyska geologia dostępna dla
wszystkich!"- Kielce
16.„Niszowe inicjatywy kulturalne - włączenie osób Niewidomych i słabo
widzących do wydarzeń kulturalnych"- Zielona Góra
17.„Nowocześni niewidomi widzą więcej! Sieć Tyflopunktów drogą
do samodzielności inwalidów wzroku, niezależnie od miejsca zamieszkania." –
projekt ogólnopolski
18.„Poznań pod palcami - niecodzienny przewodnik turystyczny po Wielkopolsce
dla osób niewidomych i słabowidzących" – Poznań
19.„Przewodnik w brajlu i druku powiększonym po ZOO w Zamościu ZOObaczyć" – Lublin
20.„Przyjazna, bezpieczna i kompleksowa edukacja uczniów niewidomych
i słabowidzących w środowisku szkolnym" – Bydgoszcz
21.„Radość życia to przywilej nas wszystkich - niecodzienna inicjatywa w Opolu" –
Opole
22. „REHA FOR THE BLIND IN POLAND - Świat Dotyku i Dźwięku. Kultura, sport
i turystyka w służbie inwalidów wzroku." – projekt ogólnopolski
23.„Smak na koniuszkach palców - wydanie drugie, rozszerzone”
24.„Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego widziany dotykiem" –
Katowice
25.„Warsztaty malarstwa oraz rękodzieła artystycznego jako alternatywna forma
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych dzieci" –
Rzeszów
26.„Wiedza na wyciągnięcie ręki - szkolenie dla osób z otoczenia niewidomych"Kielce

27.„Wielkie spotkanie integracyjne - lubuskie pomaga niewidomym" - Zielona
Góra
28.„Wolontariusze szansą dla niewidomych - szkolenie kadry wolontariuszy" –
Lublin
29.„Wszystko o województwie podlaskim - Niewidomi poznają historię i zabytki
naszego regionu"
30.„Wycieczka Kultura przez dotyk i słowo"
31.„Wydawnictwo tyflograficzne o architekturze i wnętrzach Pałacu Poznańskich
w Łodzi dla osób niewidomych i słabowidzących"- Łódź
32.„Wyjazd na REHA Droga do samodzielności - REHA 2013" – Katowice
33.„Z komputerem za pan brat. Szkolenie osób z dysfunkcją wzroku"- Kielce

