
Załącznik nr 1 do Uchrł.ały nr 01102/2019

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZl AŁ ALNOŚCI
Lędzińskiego Sfowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

za rok2018

Działanta by,Ą" finarrsowane z dotacji gmirr;,,Lędzin1,. dotacii powiatr"r bieruńsko-iędziriskiego.
składek członłowskich- darorvizn oraz wpłyrłów z 1uń podatku.

Cele statutorł,e b,vł1, realizowane pop.zeztrz1,. form1,. działalności :

REHABILtTACJĘ:

' H-YdroteraPia - zajęcia odbyr.vałl'się od st1,,cznia do czerwca, ol.az od r,vrześnia do
grudnia l,v kaŻdą Poniedziałek lv godz. 16"30 - 18.00 na basenie Funciacji Rozl,voju
Sportu. Kultur1,, Fizycznej i Tur;lstyki rv Lędzinach. W za.ięciach brało udział
kazdorazorvo ok. 40 osób,

' HiPoteraPia - zajęcia odbywały się od nlaja cio paździetrnka, lla terenie ()środka .lazd1.

Konrlej -"Solec'" u' Bieruniu (łącznie 30 goclzirr). W zajęciaclr brały uclział dzieci
niepełnosprawne.

. Rehabilitacja irrd,vrvidualna:

- z.ajęcia rehabilitac}jne: oćlbyłvał,v* się od stycznia do _9rudnia rł, domaclr osób
niepełnospraw.nych" korą,stało z nich 16 osób.

- zajęcia logoPed,vczne: odbl.w-ały się od st.vcznia do grudnia w sali Fundacji Rozwoju
SPortu, Kultury Fiz,vcznej i Turl,st1,,ki lv Lędzirrach, korzystało z niclr 5 osób.
- zajęcia rcw'alidacl'ino-oPieklńcze: ocib;-wały się ocl stycznia do gruclnia w. domach
osób niepełnosprawny-ch, korzl,stały znich 10 osób.

Ł ącznie lłykonano 6 40 go dzin reli abil itacj i indyw idualnej

-::ffi



INTEGRĄCJĘ:

' 19 maja - SPotkanie plenerowe: ."majórvka" - ognisko na terenie Koła Wędkarskiego

nr 32 w Lędzinach (uclział rł.zięło ok, 60 osób)

' 08- 10 czerwca - Wycieczka rekreacyino - turystyc zna w Góry Świętokrzyskie (dla

50 osób).

' i 5- 1 7 czerw-ca - Wycieczka rekreacv jtro - tury st;-czna w Góry Świętoklzyskie (dla

50 osób).

' 13 czer\\-ca - XVIit Powiatorve Igrzyska Osób Niepełnosprawnych na terenię

stadionu MKS Lędzin1, (wzięło udziń 40 osób).

' 19^20 i 2l czerrł'ca - Xlll Inteeracljn1- Biw,ak Zeglarski na terenie Yacht Club ..opt1,,,

w Chełnrie Slaskim (trdział rł,zięło kazclego drria 30 osób),

' 29 wrzeŚnia - Spotkanie plenerorł,e: ..ognisko" - na terenie Koła Wędkarskieso m 32

w Lędzinach (udział w.zięło ok. 60 osób)

' 9 grudnia - Impreza Świąteczna : ..Spotkaniem ze śrv. Mikołajerl" w,restauracji

-.Pinoc1"' w'Lędzinach (dla l60 osób). Paczki z polllocą śr,viąteczną przr.,gotor,vano dla

i 24 osób niepełnosprawnych.

SZKOLENIA:

. Kurs jęz1,,ka angielskiego: od s§lcznia do grudnia. prorvadzony przezfltmę l-ogArt dla

c złonkórł, storł,arzv szen i a

Zaięcia rehabilitacfine i integracyjne wpĘnęły nie tylko na popraw-ę zdrowia ftzycznego

i PsYchicznego osób niepełnosprawnych. ale dostarczyły im wielu wT azeń. ciekawych przeĘć
i radoŚci. Korry*ści płynące z zajęc pomagają w codzienn,vnr 1unkcjonow-aniu oraz pogłębia_ią

integrację rodzimą i społeczną.


