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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

za rok 2014

 

Działania były finansowane z dotacji gminy Lędziny, dotacji powiatu bieruńsko-lędzińskiego, 

składek członkowskich, darowizn oraz wpływów z 1% podatku. 

Cele statutowe były realizowane poprzez dwie formy działalności:

REHABILITACJĘ:

• Hydroterapia  –  zajęcia  odbywały  się  od  marca  do  czerwca,  oraz  od  września  do

grudnia w każdą środę w godz. 15.45 – 17.15 na basenie Fundacji Rozwoju Sportu,

Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach. W zajęciach brało udział każdorazowo ok.

50 osób.

• Hipoterapia  –  zajęcia  odbywały  się  w  lipcu  i  sierpniu,  na  terenie  Ośrodka  Jazdy

Konnej „Solec” w Bieruniu (łącznie 40 godzin). W zajęciach brało udział  12 osób

niepełnosprawnych.

• Rehabilitacja indywidualna:

-  zajęcia  rehabilitacyjne:  odbywały  się  od  stycznia  do  grudnia  w  domach  osób

niepełnosprawnych, korzystało z nich 32 osób. 

- zajęcia logopedyczne: odbywały się od lutego do grudnia w siedzibie stowarzyszenia

w Lędzinach, korzystało z nich 8 osób. 

- zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze: odbywały się od stycznia do grudnia w domach

osób niepełnosprawnych, korzystały z nich 2 osoby.

Łącznie wykonano 800 godzin rehabilitacji indywidualnej



INTEGRACJĘ: 

• 22  lutego –  Integracyjna Zabawa Karnawałowa dla dorosłych w barze „Anita” (dla 

25  osób).

• 18 marca – Prelekcja z cyklu „Większa wiedza- większa tolerancja” na temat metody 

nauczania „Lebox”. Spotkanie prowadziła Beata Sitnik-Szwedo. (udział wzięło 13 

osób)

• 10 maja – Spotkanie plenerowe; „majówka” – ognisko (udział wzięło ok. 100 osób, w 

tym 52 osoby niepełnosprawne)

• 17 maja – Wycieczka rekreacyjno - turystyczna do Krakowa (dla 49 osób).

• 28 maja –  XV Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych (wzięło udział 40 osób).

• 24 maja – Wycieczka  rekreacyjno - turystyczna do Krakowa (dla 47 osób).

• 31 maja – Wycieczka  rekreacyjno - turystyczna do Krakowa (dla 45 osób).

• 6 czerwca – wyjazd do Katowic na mecz rugby na wózkach  (udział wzięło 15 osób)

• 18 czerwca – Piknik Integracyjny na terenie Rozariun w Parku Śląskiem w Chorzowie

(wzięło udział 31 osób)

• 24,25 i 26 czerwca – IX Integracyjny Biwak Żeglarski na terenie Yacht Club „Opty”  

w Chełmie Śląskim (udział wzięło każdego dnia 30 osób).

• 28 czerwca – warsztaty artystyczne w Tyńcu („Gęsim piórem pisane”) oraz 

zwiedzanie Ogrodów Botanicznych w Krakowie (dla 46 osób) .

• 13 września – Ogniskow Lędzinach na terenie Wopienki: spotkanie plenerowe 

połączone z przejażdżkami samochodami terenowymi zorganizowanymi przez 

kierowców klubu „Kajman”  (udział wzięło ok.80 osób, w tym 30 osób 

niepełnosprawnych). 

• 25 września – Zajęcia plastyczne dla dzieci, zorganizowane we współpracy z Klubem 

Plastyka „Kontrast” (dla 10 dzieci).



• 29 września – Wycieczka biesiadno – rekreacyjna do Szczyrku (dla 88 osób, w tym 42

osoby niepełnosprawne).

• 2 października – Warsztaty malarskie dla dorosłych, zorganizowane we współpracy z 

Klubem Plastyka „Kontrast” (dla 10 osób).

• 20 listopada –  Spotkanie   cyklu  „Większa wiedza- większa tolerancja”, prelekcja na 

temat likwidacji barier architektonicznych. Spotkanie poprowadził Marcin Mikulski, 

prezes stowarzyszenia „Aktywne Życie” z Katowic (udział wzięło 21 osób).

• 13 grudnia –  Impreza Świąteczna : „Spotkaniem ze św. Mikołajem”  w restauracji 

„Pinocy” w Lędzinach (dla 180 osób). Paczki z pomocą świąteczną przygotowano dla 

147 osób niepełnosprawnych.

Zajęcia rehabilitacyjne i integracyjne wpłynęły  nie tylko na poprawę zdrowia fizycznego  

i psychicznego osób niepełnosprawnych, ale dostarczyły im wielu wrażeń, ciekawych przeżyć

i radości. Korzyści płynące z zajęć pomagają w codziennym funkcjonowaniu oraz pogłębiają

integrację rodzinną i społeczną.


