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Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich składa informację dotyczącą działalności
stowarzyszenia w minionym roku – 2011.
Stowarzyszenie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi LODOŁAMACZ jest organizacją pożytku
publicznego. Powstało w kwietniu 2010 r. Działalność stowarzyszenia zgodna jest z jego
założeniami i statutem, 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 szkoły dla wsparcia
której powstało. W ciągu minionego roku działalności, można było wielokrotnie o nas
usłyszeć w Radio Katowice i TV – katowickich Aktualnościach. Posiadamy swoją stronę
internetową www.lodolamacz.ubf.pl. Współpracujemy z lokalnym środowiskiem, Urzędem
Miasta, Siemianowickim Centrum Kultury, Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową,
Urzędem Marszałkowskim, Stowarzyszeniem Niepełnosprawni Sprawni.

W okresie od stycznia do grudnia 2011 zorganizowaliśmy:
- publiczną zbiórkę na rzecz uczennicy gimnazjum – Martyny (zbiórka trwała w dniach od
29 kwietnia do 31 sierpnia 2011r.
- II Turniej Bowlingu,
- zajęcia na basenie,
- konkurs „Najlepszy uczeń” (nagrodą warsztaty plastyczne u artysty malarza Mariana
Rosika),
- Festiwal Talentów,
- zbiórkę nakrętek,
- zbiórkę starych komórek – włączenie się w akcję pomocy niewidomym dzieciom
z Lublina
braliśmy udział w:
- Warsztatach plastycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Niepełnosprawni
Sprawni w Katowicach,
- I Mini Olimpiadzie Integracyjnej dla Osób Niepełnosprawnych i Sprawnych
w Pogwizdowie,
- XXIX Dniach Siemianowic – zajęcie III miejsca w konkursie gotowania żuru
uczestniczyliśmy w konferencjach:
05.05.2011r.
"O godność dziecka z niepełnosprawnością" – konferencja z okazji Dnia Walki
z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
29.09.2011r.
„Wiem i nie boję się” - konferencja poświęcona edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie w Katowicach
7.12.2011r.
„Jeśli pomagać, to wspólnie” – konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osoby
Niepełnosprawnej w Katowicach
pozyskaliśmy sponsorów:
- Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów – słodkie paczki dla wszystkich uczniów
ZSI – 6 grudnia,
- Siemianowiccy przedsiębiorcy i osoby prywatne – ufundowanie nagród
Miniony okres był dla naszego stowarzyszenia czasem wytężonej pracy na rynku
użyteczności publicznej. „Przełamaliśmy wiele ludzkich serc”, ale to nadal niewiele.
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