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       Siemianowice Śląskie, 18 czerwca 2015 r. 

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia LODOŁAMACZ za rok 2014 

Prezes Stowarzyszenia LODOŁAMACZ działającego przy Zespole Szkół Integracyjnych  

w Siemianowicach Śląskich składa informację dotyczącą działalności Stowarzyszenia w roku 2014.  

Celem Stowarzyszenia na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi LODOŁAMACZ od momentu powstania jest działalność 

pożytku publicznego. Aktywność Stowarzyszenia jest zgodna z jego założeniami oraz statutem i jest 

nastawiona głównie na wspieranie niepełnosprawnych uczniów  Zespołu Szkół Integracyjnych. 

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, Urzędem Miasta, Siemianowickim Centrum 

Kultury, Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową, Urzędem Marszałkowskim, Centrum Informacji 

Naukowej i Biblioteką Akademicką. Dbamy o wizerunek Szkoły, dla wsparcia której powstaliśmy oraz  

o wizerunek Stowarzyszenia, które staje się rozpoznawalne. Bierzemy udział  

w prezentacjach stowarzyszeń na terenie miasta i regionu oraz w licznych wydarzeniach  

i akcjach. 

Stale aktualizujemy stronę internetową Stowarzyszenia: www.lodolamacz.ubf.pl, na której 

zamieszczamy wszystkie informacje o naszej działalności. Prowadzimy wypożyczalnię sprzętu 

rehabilitacyjnego, ogłoszenia o dostępnym sprzęcie oraz ważne komunikaty zamieszczamy na 

internetowej tablicy ogłoszeń: www.lodolamacz-ogloszenia.blogspot.com. 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku 

dla naszych podopiecznych zorganizowaliśmy: 

 IV Turniej o Mistrzostwo Kręgli w kręgielni RENOMA 

 Zajęcia ruchowe na basenie miejskim w kompleksie sportowym MICHAŁ 

 Szkółkę origami na XXXII Dniach Siemianowic Śląskich 

 Zbiórkę nakrętek na terenie ZSI – w celu zakupu za uzyskane ze zbiórki pieniądze materiałów 

do pracowni terapeutycznej, świetlicy i biblioteki szkolnej 

 Wycieczkę naukową do nowoczesnej biblioteki otwartej - Centrum Informacji Naukowej  

i Biblioteki Akademickiej w Katowicach (CINiBA) 

 



wspólnie braliśmy udział w: 

 Dniu Organizacji Pozarządowych w michałkowickim Parku Tradycji  

 Konkursie plastycznym „Depresja w kolorze jesieni” organizowanym obok konferencji pt. 

Depresja - choroba współczesnej cywilizacji 

 Zbiórce dla mieszkańców Społecznego Azylu dla Psów i Kotów  "Cichy Kąt" w Tarnowskich 

Górach oraz dla Fundacji S.O.S. dla Zwierząt w Chorzowie  

 Zbiórce przyborów szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka w Sarnowie 

 Akcji "Zbieramy znaczki na misje" organizowanej przez Księży Werbistów z Pieniężna 

 Kiermaszu bożonarodzeniowym w Zespole Szkół Integracyjnych  

 Akcji promującej zdrowie „Śniadanie daje moc” 

 

pozyskaliśmy sponsorów: 

 Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach dla uczestników 

wycieczki naukowej ufundowało trójwymiarowe biblioteki wykonane technologią 

stereoskopową oraz czytniki książek elektronicznych z wgraną biblioteką 1700 lektur 

 Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne PRZYSTAŃ ufundowało dla podopiecznych 

LODOŁAMACZA owoce w konkursie „Śniadanie daje moc” 

 ING BANK ŚLĄSKI przekazał naszym podopiecznym, uczniom szkoły integracyjnej oraz ich 

opiekunom, nauczycielom ZSI, wyposażenie do szkolnych klas i pracowni, a także książeczki  

o Lwie Lucjanie dla wszystkich uczniów klas I-III 

 Studencki  Zespół Pieśni i  Tańca Uniwersytetu Śląskiego KATOWICE podarował naszym 

podopiecznym nowowydane  płyty z pastorałkami 

 Prezydent i Pracownicy Urzędu Miasta w Siemianowicach podarowali podopiecznym 

LODOŁAMACZA słodycze z okazji Mikołaja 

 Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach ufundowało nagrody dla 

podopiecznych LODOŁAMACZA, uczestników konkursów promujących społeczne postawy 

 Osoby prywatne przekazały na rzecz Stowarzyszenia LODOŁAMACZ sprzęt do wypożyczalni 

sprzętu rehabilitacyjnego oraz świadczyły nieodpłatne usługi na rzecz naszych podopiecznych  

 

 Stowarzyszenie LODOŁAMACZ posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Środki, 

które wpłynęły na konto LODOŁAMACZA jako podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2013, 

Stowarzyszenie przeznaczyło na pomoc w remontach budynku Zespołu Szkół Integracyjnych - siedziby 

LODOŁAMACZA i miejscu nauki jego podopiecznych. 
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