
  Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Rodziców i 

Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu;  ul. Korczyńska 57/326 -  Krosno za rok 2008. 

        

 

W 2008 roku podjęto następujące działania: 

1. Utrzymano zatrudnienie  pracowników 2007 roku i zatrudniono nowych. Zatrudnienie: 

p. Marzeny Głowińskiej na ½ etatu oraz p. Katarzyny Skrobek w pełnym wymiarze 

godzin przez cały rok oraz zatrudniono p. Karolinę Wacławik – pełny wymiar, p. 

Renatę Flis – etat okres wakacyjny, Renatę Rzeźnikiewicz 1/2 etatu od listopada oraz p. 

Izabelę Kowalik ¼ etatu listopad/grudzień, księgowego p. S. Kubita ¼ etatu cały rok -  

w ramach środków przekazanych na ten cel z programu Partner III realizowanego przez 

PFRON. Kwota wykorzystanego dofinansowania wyniosła:104 913,78 zł. W tym 

czasie przyjęto 153 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.. W ramach programu 

zakupiono sprzęt komputerowy oraz zestaw TV niezbędne do prowadzenia terapii.  

2. Stowarzyszenie kontynuuje misję wojewódzkiego ośrodka koordynującego 

rehabilitację domową dzieci w ramach programu ,,Dźwięki Marzeń” sponsorowanego 

przez Fundację grupy TP. Zatrudniono 18 terapeutów, którzy jeździli do 33 dzieci, w 

sumie od stycznia do grudnia przeprowadzono ok. 1800 godzin zajęć w domach 

małych dzieci z wadą słuchu poniżej 3 roku życia. 

3. Zorganizowano ze środków własnych szkolenie dla rehabilitantów domowych, w 

którym uczestniczyło 17 osób. 

4. W lutym 2008, grupa 10 dzieci wraz z rodzicami wyjechała na tygodniowy turnus do 

Międzynarodowego Centrum Rehabilitacji Słuchu i Mowy w Łebie. 

5. Wydrukowano 100 dużych i 3 000 małych kalendarzy, które zostały rozdane 

sponsorom oraz rozprzedane wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia.  

6. Rozesłano ulotki informacyjne o działalności Stowarzyszenia do szkół masowych na 

terenie województwa podkarpackiego. 

7. Przeprowadzono akcję pozyskiwania 1% podatku – rozdano 3000 sztuk 

wydrukowanych ulotek na temat 1% podatku. Przychody z tytułu wpłaty 1% wyniosły 

ok. 92 000 zł. 

8. 22. 06 – 06.07.2008 odbył się turnus w Dźwirzynie dla dzieci straszych, a 07.07 – 

21.07.2007 dla maluchów uczestniczyło w nich 60 dzieci z wadą słuchu wraz z 

rodzinami. Zatrudniono 12 terapeutów. Pozyskano środki od sponsorów na 

dofinansowanie wyjazdu w wysokości 12.000 zł.  W sumie w turnusach uczestniczyło 

160 osób. 



9. Próby pozyskanie środków od sponsorów na budowę ośrodka „Ślimak”. Przygotowano 

projekt oraz plany budowy. 

10. Zakupiono nowe pomoce do pracy z dziećmi. Uregulowano sprawy związane z 

wynajmem pomieszczenia numer 324 wynajęta od szpitala. Sala została przystosowana 

i wyposażona do pracy z dziećmi.  

11. Stowarzyszenie kontynuuje wpis do rejestru Ministra Sprawiedliwości uprawniający do 

zasadzania nawiązek na rzecz stowarzyszenia. Rozesłano listy informujące o tym 

fakcie do Sądów w naszym województwie. Uzyskano 3450 zł z zasądzonych nawiązek. 

12. Został opracowane 4 projekty m. In. „Pomóż nam usłyszeć świat” w celu pozyskania 

środków z Funduszu Organizacji Pozarządowych na działalność Stowarzyszenia w 

latach 2006 – 2010 oraz sfinansowania budowy fundamentów pod ośrodek „Ślimak”. 

13. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców młodszych dzieci zorganizowano zabawę 

mikołajkową  w której uczestniczyło 120 dzieci – pozyskano prezenty dla dzieci z 

Fundacji grupy TP książeczki z nagraniami CD do ćwiczeń słuchowych, pozyskano 

fundusze na zakup zabawek i słodyczy. 

14. Dzięki zaangażowaniu p. Karoliny Wacławik 13 grudnia zorganizowano koncert 

charytatywny ,,Ślimak I” w Iwoniczu Zdroju w trakcie którego m.in. sprzedano w 

formie cegiełek kartki świąteczne wykonane przez wolontariuszy ze szkoły 

podstawowej w Tylawie. 

15. Na bieżąco prowadzono korespondencję, coraz bardziej rozbudowana 

sprawozdawczość oraz sprawy biurowe związane ze Stowarzyszeniem. 

16. Podejmowano liczne akcje i projekty związane z budową ośrodka takie jak np. 

rozmowy z architektami, sponsorami, ROPS-em, osobami zajmującymi się pisaniem 

projektów.  

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, którzy w tym roku czynnie 

włączyli się do pracy na rzecz Stowarzyszenia. Dzięki Państwa zaangażowaniu zrealizowano 

więcej zadań niż w ubiegłym roku. Mamy nadzieję, że następny rok będzie równie owocny w 

działania poprawiające sytuację dzieci z wadą słuchu. 

Opracowanie prezes ds. merytorycznych: Katarzyna Bieńkowska. 


