
 Zrzesza ludzi dobrej woli
(Nasz Głos, 10 grudnia 2004)

 
W 1992 r. z inicjatywy rodziców dzieci niesłyszących zostało powołane do istnienia 

Stowarzyszenie  Rodziców  i  Przyjaciół  Dzieci  z  Wadą  Słuchu.  Działa  przy  Poradni 
Surdologopedycznej,  ajego  siedzibą  jest  Wojewódzki  Szpital  Podkarpacki  im.  Jana 
Pawła II w Krośnie (pok. nr 326). Wcześniej spotykało się przy ul. Paderewskiego 
w Krośnie. Pierwszym dokonaniem organizacji było utworzenie klasy dla niesłyszących 
przy Szkole Podstawowej Nr 10, po skończeniu której uczniowie mogli kontynuować 
naukę w Gimnazjum Nr 2.

Stowarzyszenie liczy obecnie 35 osób, które chcą sobie pomagać w codziennym 
życiu.  "Zrzesza  ludzi  dobrej  woli".  W  skład  zarządu  wchodzą:  prezes  Krystyna 
Lisowska, zastępca Katarzyna Bieńkowska oraz trzyosobowa Rada Nadzorcza: Piotr 
Jurczak,  Edyta  Urbanek  oraz  Małgorzata  Fiejdasz.  Jaki  cel  ma  stowarzyszenie?  - 
Propagujemy wiedzę o wadach słuchu poprzez  organizowanie wykładów i  kursów. 
Prowadzimy  działalność  związaną  z  rehabilitacją  dzieci  z  wadami  słuchu  lub 
posiadającymi  inne  problemy  zdrowotne -  odpowiada  Katarzyna  Bieńkowska.  - 
Organizujemy  turnusy  letnie,  czyli  wyjazdy  zazwyczaj  w  wakacje,  ale  również 
weekendowe - dodaje Edyta Urbanek.

26  listopada  odbyło  się  w  szpitalnej  sali  kongresyjnej  spotkanie  dla  członków 
stowarzyszenia oraz dla innych zainteresowanych osób. Głównym celem była zmiana 
rejestracji,  a  także  zapoznanie  się  z  nowym statutem,  który  jednogłośnie  został 
przyjęty.  Zmiany  w  nim  zawarte  dotyczyły  m.in.  spraw  finansowych,  także 
wypożyczania programów komputerowych, gier, książek itp. Członkowie zapoznali się 
również z dokonaniami stowarzyszenia z dwóch ostatnich lat. W ub. r. zorganizowano 
bank  używanych  aparatów  i  systemów  FM  we  współpracy  z  firmą  protetyczną 
"Fonmed",  która  czynnie  włącza  się  w  jego  działalność.  W  br.  przeprowadzono 
szkolenie  dla  nauczycieli  szkół  masowych,  których  uczniami  są  dzieci  członków 
stowarzyszenia z rejonu powiatu krośnieńskiego. Zorganizowano również w Ustroniu 
Morskim  turnus  rehabilitacyjny,  a  przede  wszystkim  przeprowadzano  codziennie 
terapię 25 dzieci. Podczas spotkań, oprócz spraw organizacyjnych, wygłoszone zostały 
również wykłady na temat wad słuchu. Dr Piotr Jurczak przedstawił dane dotyczące 
niedosłuchu, jaki dotyka ludzi w każdym przedziale wiekowym. Poruszył też kolejno 
problem:  diagnostyki,  zaprotezowania,  rehabilitacji  oraz  zdobywania  pomocy 
słuchowych.  Zapoznał  zgromadzonych  z  możliwością  zdobycia  implantów,  których 
liczba  przydzielona  w  tym  roku  w  Polsce  wynosi  100  sztuk.  Po  wykładzie 
przedstawiciel firmy "Fonmed" Wojciech Góralczyk zapoznał zebranych z metodami 
dofinansowywania  do  środków  pomocy  słuchowej  -  aparatów,  wkładek  i  innych 
systemów, także komputerów.  Liczba  ich  źródeł  zależy w dużej  mierze od starań 
członków stowarzyszenia. Natomiast wykład wygłoszony przez Kamila Otwinowskiego 
traktował o nowoczesnych pomocach słuchowych, mogących dla niektórych odegrać 
najważniejszą rolę w życiu. Na jednym ze spotkań został ponadto poruszony problem 
utworzenia klasy dla niesłyszących przy Szkole Podstawowej Nr 8. Jak go rozwiązano 
dowiemy się już niedługo.

2 bm. odbyła się, jak co roku, zabawa mikołajkowa, podczas której dzieci miały 
okazję  do  wspólnego  spotkania.  Nie  zabrakło  też  prezentów,  które  przyniosły 
dzieciom ogrom radości i sprawiły, że na ich twarzach na długo zagościł uśmiech.
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