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SPRAWOZDANIE  
 

Prezes Stowarzyszenia „Lodołamacz” działającego przy Zespole Szkół  

Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich składa informację dotyczącą działalności 

stowarzyszenia w minionym roku. 

Stowarzyszenie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi LODOŁAMACZ 

jest organizacją pożytku publicznego. Powstało w kwietniu 2010 roku z inicjatywy 

rodziców uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach 

Śląskich. Otrzymało aprobatę ówczesnego dyrektora szkoły i ostatecznie zostało 

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód dnia 26.05.2010 r. 

Działalność  stowarzyszenia zainicjowali dorośli z myślą o dzieciach, ale w nasze 

działania włączają się także same dzieci - zarówno te niepełnosprawne, jak i zdrowe.  

Naszym wspólnym celem jest łamanie lub, jeśli to możliwe, usuwanie barier, 

które napotykają na swojej drodze dzieci niepełnosprawne. To właśnie my: rodzice 

i nauczyciele, najlepiej znamy problemy tych dzieci, dlatego możemy najskuteczniej je 

rozwiązywać. Mamy nadzieję, że dzięki wspólnym działaniom, naszym podopiecznym 

będzie żyło się lepiej, nie tylko w przyszłości, ale już teraz.  



Nasze Stowarzyszenie dba o swój wizerunek medialny oraz szkoły dla wsparcia 

której powstało – Zespołu Szkół Integracyjnych. W ciągu minionego roku 

działalności,  można było wielokrotnie o nas przeczytać w lokalnej, siemianowickiej 

prasie,  Dzienniku Zachodnim, a nawet usłyszeć w Radio Katowice i Radio Piekary.  

Posiadamy swoją stronę internetową www.lodolamacz.ubf.pl. Współpracujemy  

z lokalnym środowiskiem,  Imperium Słońca oraz Urzędem Miasta.  

W okresie od maja do grudnia 2010 (w ciągu 7 miesięcy naszej działalności) 

stworzyliśmy: 

- punkt wymiany sprzętu rehabilitacyjnego, z którego skorzystało już kilka osób; 

- bazę informacyjną dla rodziców; 

zorganizowaliśmy: 

- wyjście na wystawę prac plastycznych Mariana Rosika oraz półroczne warsztaty 

indywidualne dla 3 uczniów z dysfunkcjami (o najlepszej średniej semestralnej); 

pozyskaliśmy sponsorów: 

między inny: 

- dzięki sponsorom, uczniom Zespołu Szkół Integracyjnych i ich nauczycielom 

w poniedziałek, 6 grudnia sam święty Mikołaj wręczył słodkie paczki, 

- dzięki sponsorom, przekazaliśmy Zespołowi Szkół Integracyjnych 400 kg 

materiałów budowlanych (gipsu, kleju, farb), które  będą spożytkowane przy 

remontach budynku szkolnego. 
 

 Miniony okres był dla naszego stowarzyszenia czasem wytężonej pracy 

związanej z „zaistnieniem” na rynku użyteczności publicznej. Mamy nadzieję, że  

w naszych dążeniach uda nam się jeszcze przełamać wiele ludzkich serc. 
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