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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

za rok 2015

 

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

składek członkowskich, darowizn oraz wpływów z 1% podatku. 

Cele statutowe były realizowane poprzez trzy 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 od czerwca do września, na terenie Ośrodka Jazdy

Konnej „Solec” w Bieruniu (łącznie 70 godzin). W zajęciach brało udział  15 dzieci

niepełnosprawnych.

 Rehabilitacja indywidualna:

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

niepełnosprawnych, korzystało z nich 30 osób. 

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

w Lędzinach, korzystało z nich 6 osób. 

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

osób niepełnosprawnych, korzystały z nich 2 osoby.

Łącznie wykonano 860 godzin rehabilitacji indywidualnej



INTEGRACJĘ: 

 10 stycznia – Bal przebierańców dla niepełnosprawnych dzieci w barze „Anita” (dla 

40  osób).

 7 lutego – Integracyjna zabawa karnawałowa dla dorosłych w barze „Anita” (dla 30 

osób)

 28 marca – Przedświąteczna Spotkanie Wielkanocne na terenie Placu Farskiego w 

Lędzinach (udział wzięło ok. 100 osób)

 16 maja – Spotkanie plenerowe: „majówka” – ognisko na terenie Koła Wędkarskiego 

nr 32 w Lędzinach (udział wzięło ok. 90 osób)

 30 maja – Wycieczka rekreacyjno - turystyczna do zabytkowej kopalni węgla 

kamiennego Guido w Zabrzu (dla 49 osób).

 3 czerwca –  XVI Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych na terenie stadionu 

MKS Lędziny (wzięło udział 40 osób). 

 6 czerwca – Wycieczka  rekreacyjno - turystyczna do Cieszyna (dla 47 osób).

 13 czerwca – Wycieczka  rekreacyjno - turystyczna do Cieszyna (dla 49 osób).

 23,24 i 25 czerwca – X Integracyjny Biwak Żeglarski na terenie Yacht Club „Opty”  

w Chełmie Śląskim (udział wzięło każdego dnia 35 osób).

 19 września  – .Wycieczka  rekreacyjno - turystyczna do zamku w Mosznej (dla 49 

osób)

 26 września  – .Wycieczka  rekreacyjno - turystyczna do zamku w Mosznej (dla 49 

osób)

 3 października –  Spotkanie plenerowe: „ognisko” – ognisko na terenie ośrodka 

wędkarskiego „Olszyce” w Lędzinach (udział wzięło ok. 120 osób).



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

„Pinocy” w Lędzinach (dla 200 osób). Paczki z pomocą świąteczną przygotowano dla 

148 osób niepełnosprawnych.

SZKOLENIA:

 Kurs języka angielskiego: od maja do grudnia, prowadzony przez firmę LogArt (dla 

20 osób)

 3 listopada –  Spotkanie   cyklu  „Większa wiedza- większa tolerancja”, prezentacja 

sprzętu rehabilitacyjnego i likwidującego bariery architektoniczne (udział wzięło 30 

osób).

26 czerwca Stowarzyszenie odebrało nagrodę dla najlepszej organizacji roku 2014 według 

tyskiego tygodnika „Echo”.

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.


