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SPRA\ilOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZLAŁ ALNOŚCI

Lędzińskiego stowarryszenia na Rzecz osób Niepełnosprawnych i lch Rodzin

za rok2021

Działaniabyły finansowane z dotacji gminy Lędziny, dotacji powiatu bieruńsko_lędzińskiego,

składek członkowskich. darowizn oTaz wpływów z l7o podatku,

Cele statutorł,e były realizowane poprzęztrzy formy działalności;

REHABILITACJĘ:

o Hydroterapia * z,ajęcia odbyw,ały się oitr stycznia do czerwca, oTaz od rryrześnia do

grudnia w każdą śrocię w godz. 15.30 _ 17,00 na basenie Fundacji Rozwoju Sportu,

Kultury Fizycznej i Turysryki w,Lędzinach, W zajęciach brało udzlń kazdorazowo ok,

35 osób.

o Hipoterap ia _ zĄęciaodbywały się od maja do pazdziernika, na terenie Ośrodka Jazdy

Konnej ,,Solec" w Bieruniu (Łącznie 50 godzirr). W zajęciaclr brały udział dzieci

niepełnosprawne.

. Rehabilitacja indywidualna oraz grupowa:

_ zajecia rehabilitacyjne: odbyrvały się od stycznia do maja w dornach osób

niepełnosprawnych, korz.vstało z nich 12 osób,

_ zapcialogopedycme: odbywały się od stycznia do grudnia w sali Fundacii Rozwoju

Sportu, Kultury Fizyczrej i Trrryst,v-ki w Lędzinach, korzystało z nich 5 osób,

_ zaięcia rew-alidac,ljno_opiekuńcze: odbywał.v się od stycznia do marca rł, domach

osób rriepełnosprawnych, korzrystały z nich 2 osoby,



- zńtegi rehabilitacyjne: odbywaĘ się od września do listopada w Centrum
Rehabilitacji i Relaksacji .,Ilona''

- zajęcia rehabilitacyjne grupowe: odbyrł,ały się od w-rześnia do grudnia w ośrodku
Błogosław,ionej Karoliny w Lędzinach

Łącznie rłykonano 691 godzin rehabiiitacji indywidualnej i grupowej.

INTEGRACJĘ:

. 05 czerwca - Spotkanie plenerowe: ,,majówka" - ognisko na terenie Koła
Wędkarskiego nr 32 w Lędzinach (łldział wzięło ok, 50 osób)

. 21-23 maj - Wycieczka rekreacvjno - turys§lczna do Tomaszorł,a Lubelskiego (dla

50 osób).

' 28-30 maj - Wycieczka rekreacyjno - turysłczna do Tomaszow-a Lubelskiego (dla

50 osób),

' 11 wrzeŚnia - Spotkanie plenerow-e: ,,ognisko" - na terenie Koła Wędkarskiego nr 32

w Lęclzinach (udział wzięło ok. 55 osób)

SZKOLENIA:

. Kurs jęrłku angielskiego: od stycznia do grudnia, prowadzony przezfitmęLogArt dla

członków, stowarzyszenia

Zajęcia rehabilitac,ljne i integracyjne wpłynęły nie tylko na poprawę zdrowia ftzycznego

i PsYchicznego osób niepełnosprawnych, ale dostarczvĘ im wielu wrazeń, ciekawych przeĘć
i radoŚci. Kor4'ści płynące zzajęć pomagają w codziennym funkcjonowaniu oraz pogłębiają

integrację rodzinną i społeczną.


