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Siemianowice Śląskie, 20 kwietnia 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia LODOŁAMACZ za rok 2016
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Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich składa informację dotyczącą działalności
Stowarzyszenia w roku 2016.
Celem Stowarzyszenia na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi LODOŁAMACZ jest
działalność pożytku publicznego. Aktywność Stowarzyszenia jest zgodna z jego
założeniami oraz statutem i jest nastawiona głównie na wspieranie niepełnosprawnych
uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych. Zajmujemy się usuwaniem barier, na które
napotykają na swojej drodze dzieci niepełnosprawne.
Nasze Stowarzyszenie dba o swój wizerunek medialny oraz o wizerunek Szkoły,
dla wsparcia której powstało.
Założyliśmy i stale aktualizujemy stronę internetową: www.lodolamacz.ubf.pl, na
której zamieszczamy wszystkie informacje o naszej działalności. Uruchomiliśmy
wypożyczalnię darów i sprzętu rehabilitacyjnego, ogłoszenia o dostępnym sprzęcie oraz
ważne komunikaty zamieszczamy na internetowej tablicy ogłoszeń pod adresem
www.lodolamacz-ogloszenia.blogspot.com.
Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, Urzędem Miasta, Siemianowickim
Centrum Kultury, Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową, Urzędem Marszałkowskim,
Stowarzyszeniem Niepełnosprawni Sprawni.
W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku
dla naszych podopiecznych zorganizowaliśmy:











zbiórkę publiczną zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz modernizację sali
rehabilitacyjnej w ZSI, w czasie koncertu „Siemianowice mają serce” z dnia
21.01.2016r.,
zbiórkę publiczną z przeznaczeniem organizację czasu wolnego dla dzieci z
niepełnosprawnością i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach pierwszego
Pikniku Rodzinnego SCK i MMJ,
VII Turniej o Mistrzostwo Kręgli 21.05.2016r.,
zajęcia ruchowe na basenie miejskim,
zbiórkę nakrętek „Nakręć się na pomoc”,
włączenie się w akcję pomocy w wydarzeniu charytatywnym „Wygrajmy zdrowie dla
Kacperka” zorganizowanym przez CINIBĘ w Katowicach,
Remont Biblioteki przy ZSI w Siemianowicach Śl;

z podopiecznymi Stowarzyszenia braliśmy udział w:





VI Śląskim Pikniku Integracyjnym w Siemianowicach Ślaskich,
XVIII Paraspartakiadzie Śląska i Zagłębia w Dąbrowie Górniczej,
XIV Olimpiada Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Sosnowcu;
Dniu Dziecka w Zespole Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich

pozyskaliśmy sponsorów:





Urząd Miasta, lokalni przedsiębiorcy i osoby prywatne wspierają nas w realizacji
celów: organizacji imprez, dowozie dzieci niepełnosprawnych ruchowo, fundowaniu
nagród w konkursach, promowaniu działalności Stowarzyszenia w mediach.
Zakłady Wojskowe „Rosomak”
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