Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie (TONOS) to najstarsza polska organizacja działająca na rzecz
niewidomych. Została założona w 1911 r. przez niewidomą franciszkankę Matkę Elżbietę Różę Czacką. Od ponad
100 lat służymy niewidomym i niedowidzącym na każdym etapie życia, otaczając ich wszechstronną opieką
edukacyjno-wychowawczą, rehabilitacyjną, socjalną i religijną. W tym celu prowadzimy ośrodek w Laskach oraz
placówki w Rabce, Sobieszewie, Żułowie i Niepołomicach. Jako organizacja pozarządowa misję na rzecz niewidomych
możemy realizować dzięki środkom finansowym przekazywanym przez Darczyńców indywidualnych, firmy oraz
różnego typu organizacje.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Laskach położony jest w otulinie Puszczy Kampinoskiej, gdzie na powierzchni 77
hektarów mieści się 11 placówek: przedszkole, szkoły podstawowe, liceum ogólnokształcące, szkoła policealna,
technikum, szkoły zawodowe, szkoła muzyczna. Kształcimy tu 200 niewidomych dzieci i młodzieży w wieku od
lat 5 do 19. Ogromna większość mieszka na miejscu w internatach i tylko kilkanaścioro dojeżdża co dzień z pobliskiej
Warszawy. Blisko połowa wychowanków jest dotknięta dodatkowymi poważnymi schorzeniami.
Niewidomi objęci są takim samym programem nauczania jak dzieci widzące w szkołach publicznych, posługując się
jednak drukiem wypukłym - pismem Braille'a oraz specjalistycznymi pomocami szkolnymi (wypukłe mapy i globusy,
makiety budowli, modele brył geometrycznych etc.). Uzdolnieni muzycznie rozwijają swe umiejętności w szkole
muzycznej w zakresie gry na organach, gitarze, fortepianie, flecie i skrzypcach. Aby zapewnić naszym uczniom lepszy
start w przyszłość kładziemy też duży nacisk na naukę języków obcych (angielski, niemiecki) oraz biegłą obsługę
komputera.
Dzieci w Laskach objęte są także rehabilitacją wzroku (dla dzieci słabowidzących), nauką orientacji przestrzennej,
rehabilitacją ruchową, hipoterapią, muzykoterapią.
___________
Rok 2021 jest dla Stowarzyszenia, Sióstr Franciszkanek oraz społeczności laskowskiej rokiem szczególnym. Już za kilka
dni, 12 września, niewidoma założycielka Stowarzyszenia – Matka Elżbieta Róża Czacka będzie beatyfikowana.
Nasza radość jest tym większa, że razem z Matką beatyfikowany zostanie również Prymas Polski Kardynał Stefan
Wyszyński. Losy tych dwóch wybitnych postaci przeplatały się ze sobą. W 1942 r. młody ks. Wyszyński został
kapelanem Lasek i miejscowego oddziału Armii Krajowej. W okresie poprzedzającym Powstanie Warszawskie
w 1944 r. Matka i Wyszyński wspólnie podjęli decyzję o zorganizowaniu w Ośrodku w Laskach szpitala powstańczego.
W ostatnich dniach przed śmiercią Czackiej to Wyszyński, wtedy już kardynał i prymas Polski, czuwał przy Matce
i przygotowywał ją na spotkanie z Panem. Tych dwoje łączyła szczera i piękna przyjaźń, którą wyrażali pisząc listy,
wysyłając karki i dowody duchowej troski. Widocznym dziełem Boga jest to, że połączył dwie świętości w trakcie ich
życia i pozwolił im ponownie spotkać się po śmierci.

