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Siemianowice Śląskie, 17 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia LODOŁAMACZ za rok 2012

Prezes Stowarzyszenia LODOŁAMACZ działającego przy Zespole Szkół
Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich składa informację dotyczącą działalności
Stowarzyszenia w roku 2012.
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. W ciągu minionego roku o naszej działalności można było
usłyszeć i zobaczyć nas w mediach:
 w Radiu Katowice, audycji „Gdzieś obok nas”
 w regionalnej telewizji, katowickich Aktualnościach
 w internetowym serwisie miejskim „Puls miasta”.
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 2012 roku
dla naszych podopiecznych zorganizowaliśmy:
 zbiórkę publiczną z przeznaczeniem na leczenie i zakup usług rehabilitacyjnych oraz
sprzętu rehabilitacyjnego dla Sandry, uczennicy ZSI, w czasie koncertu „Siemianowice
mają serce”,
 zbiórkę publiczną z przeznaczeniem na zakup sprzętów i materiałów służących
likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych
na terenie Zespołu Szkół Integracyjnych, w czasie koncertu „Kapele serc”,
 Drugi Turniej o Mistrzostwo Kręgli,
 zajęcia ruchowe na basenie miejskim,
 konkurs plastyczny „Mój Przyjaciel” z okazji Dnia Osoby Niepełnosprawnej,
 konkurs plastyczny i zbiórkę rzeczową „Wspieramy Azyl Nadziei”
 zbiórkę nakrętek „Nakręć się na pomoc”,
 zbiórkę starych komórek, włączenie się w akcję pomocy niewidomym dzieciom
z Lublina,
z podopiecznymi Stowarzyszenia braliśmy udział w:
 II Śląskim Pikniku Integracyjnym w Chorzowie,
 XIII Paraspartakiadzie Śląska i Zagłębia w Dąbrowie Górniczej,
 XXX Dniach Siemianowic Śląskich,
przeprowadziliśmy akcje informacyjne:
 Wybierz „Mateję”, akcja informacyjna o klasie integracyjnej w liceum
ogólnokształcącym,
 „Sprzątam, zbieram, segreguję, wodę, ziemię mą – szanuję”, akcja ekologiczna
licealistów dla uczniów szkoły podstawowej,
 Jarmark zdrowia, stanowisko ZSI oraz LODOŁAMACZA na targach promujących
zdrową dietę i aktywny tryb życia,
uczestniczyliśmy w konferencjach zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski:
 „Otyłość osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie jako problem
interdyscyplinarny”,
 Spotkanie przedstawicieli osób niepełnosprawnych w Bibliotece Śląskiej z okazji II
Obchodów Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej,

pozyskaliśmy sponsorów:
 Siemianowicka Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM ufundowała wszystkim uczniom
ZSI słodkie podarunki z okazji mikołajek,
 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.
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