Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci
z Wadą Słuchu; ul. Korczyńska 57/326 - Krosno
za okres -1.01.2009 – 31.12.2009
Data sporządzenia: 31.01.2009
W 2009 Zarząd w składzie: Krzysztof Fajgier – prezes, Katarzyna Bieńkowska – prezes
ds. merytorycznych, Kinga Pilch – sekretarz, Barbara Zajchowska – skarbnik, Ewa Krzysztof
– członek spotkał się dziewięć razy. Zgodnie z założeniami przyjętymi w 2008 roku
zrealizowano następujące projekty:
1. Program rehabilitacji małych dzieci z wadą słuchu ,,Dźwięki Marzeń”.
a) Rehabilitacja domowa opis: od stycznia do czerwca w I transzy zatrudniono 16
terapeutów, w terapii było 30 dzieci, każde otrzymało 32 godziny terapii, razem
wykonano 960 godzin, za łączna kwotę 52 800 zł.. W ramach programu otrzymano
dotację w wysokości 20% wypracowanej w 2008 roku kwoty przeznaczoną na zakup
pomocy do ćwiczeń – dotacja została w całości wykorzystana – zakupiony sprzęt
wpisany na stan Stowarzyszenia.
W II transzy od 10.09.2009 roku do 12. 12.2009: 41 760,00 zł
zatrudniono tych samych 16 terapeutów, którzy rehabilitowali 29 dzieci, każde
dziecko miało przyznane 24 godziny, razem wykonano 696 za łączną kwotę 41 760,00
zł Otrzymano dotację w wysokości 20% kwoty przeznaczona na pokrycie kosztów
działania programu i zakup testów. Zgodnie z umową rozliczona zostanie do
26.02.2010.
Rozliczenie II transz sporządzone przez koordynatora zarówno merytoryczne jak i
finansowe zostało zatwierdzone przez Fundację. Koordynator uczestniczył w
obowiązkowych dwóch spotkaniach szkoleniowych oraz uzupełnił na bieżąco
elektroniczną bazę danych. Sprawozdanie z realizacji projektu do wglądu.
Stan realizacji: projekt w 2009 zamknięty.
Koordynator: Katarzyna Bieńkowska
b) turnus rehabilitacyjny ,,Dźwięki Marzeń” – 15 – 30.08.2009 Kiekrz k. Poznania.
W styczniu złożono wniosek o przyznanie turnusu rehabilitacyjnego z Fundacji
Grupy Orange otrzymano dotację dla 30 rodzin małych dzieci z wadą słuchu do 3 r.
życia. Przygotowano pełna dokumentację, merytoryczną wymaganą przez fundację p.
K. Bieńkowska i p. I. Kowalik – uczestniczyły w szkoleniu tematycznym w
Warszawie w terminie 20 - 21. 04.2009. Na turnusie zajęcia prowadziło 8 terapeutów.
W sumie uczestniczyło 82 osoby. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zostało
zatwierdzone.
Stan realizacji: projekt zamknięty.
Koordynator/ kierownik turnusu: Izabela Kowalik
2. Program ,,Kompleksowej ciągłej rehabilitacji dzieci z wadą słuchu i innymi
zaburzeniami językowymi” w ramach umowy ZZO/00001/09/D z PFRON
realizowany w terminie 01.01.- 31.12.2009 roku.
Kwota dofinansowania: 196 463,65 zł
Zatrudnienie kadry zgodne z zatwierdzonym budżetem.
Zaplanowana liczba beneficjentów: 150
Przyjęta liczba beneficjentów: 150
Miejsce przyjęć: – p. 328 Szpital Krosno, ul. Staszica 3, Rzeszów – Szkoła
Podstawowa nr 2, ul. Kamińskiego 12, Rzeszów.

Prowadzona jest pełna dokumentacja przyjęć pacjentów (zajęć indywidualnych,
grupowych oraz ustawień implantów) – zmiany w dokumentacji 01.04.2009; za
kartoteki odpowiadała p. Marzena Głowińska.
Stan realizacji: projekt zamknięty I - półrocze rozliczono, II – półrocze data
rozliczenia 30.01.2010.
Koordynator: Marlena Brodzicka
3. Projekt ROPS w wysokości 11 500 zł na zakup wyposażenia oraz zatrudnienie
terapeutów - projekt jest realizowany . W ramach projektu wynajęto i wyposażono
gabinet na ul. Staszica. Sprawozdanie z realizacji projektu do wglądu.
Termin realizacji: 03.05.2009 – 15.11.2009
Koordynator: Izabela Kowalik
Stan realizacji: projekt zamknięty.
4. Program badań naukowych –
a) ,,Funkcjonowanie dziecka niesłyszącego w szkole masowej – wywiady z matkami”.
Przeprowadzony przez p. Jolantę Baran z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Udział wzięło 8 matek dzieci. Darowizna dla Stowarzyszenia: 500 zł.
Koordynator: Karolina Wacławik.
Stan realizacji: projekt zamknięty.
b) ,,Umiejętności językowe dziecka a stan psychiczny matek” – mgr Agnieszka Woźniak
z APS w Warszawie. Przebadano 30 par.
Stan realizacji: projekt zamknięty.
Koordynator: Marzena Głowińska, Katarzyna Bieńkowska.
5. Przygotowano i przeprowadzono merytorycznie turnus rehabilitacyjny w
Świnoujściu w terminie 23.06 – 03.07.2009. Zatrudniono 7 osób kadry – logopedów i
psychologa.
Uczestniczyło 81 osób w tym 27 dzieci rehabilitowanych. Wymagane przez PFRON
sprawozdania zostały wysłane w terminie. Dokumentacja merytoryczna, finansowa opisana, złożona jest w siedzibie Stowarzyszenia.
Stan realizacji: projekt zamknięty.
Koordynator: Krzysztof Fajgier, Katarzyna Bieńkowska
6. Zorganizowano wraz z Fundacja Orange szkolenie dla rehabilitantów domowych z
metody werbotonalnej w terminie – 3-4.10.2009. Uczestniczyło 12 terapeutów
prowadziła pani Monika Modrzejewska z Gdańska.
Stan realizacji: projekt zamknięty.
Koordynator: Katarzyna Bieńkowska
7. Projekt: Bank Aparatów Słuchowych Fundacji Grupy Orange : na stanie 10
aparatów – w 2009 komplet aparatów wypożyczono w10 dzieciom. Raporty dla
Fundacji składane były w terminie. Na bieżąco uzupełniona jest także elektroniczna
baza danych.
Stan realizacji: projekt ciągły
Koordynator: Katarzyna Bieńkowska
8. Wniosek do Fundacji Tuwimów o przyznanie dofinansowania do turnusu
rehabilitacyjnego. Przyznano dla rodziców, którzy złożyli zaświadczenia o dochodach

- kwota wynosi 9.000. Umowa została rozliczona zarówno merytorycznie jak i
finansowo.
Stan realizacji: projekt zamknięty.
Koordynator: Katarzyna Skrobek – Chmurska.
9. Zrealizowano turnus weekendowy w Rymanowie Zdroju – nauka samodzielności w
czasie ferii zimowych – uczestniczyło 20 dzieci z 4 terapeutami.
Stan realizacji: projekt zamknięty.
Koordynator: Katarzyna Skrobek – Chmurska, Karolina Wacławik, Renata
Rzeźnikiewicz przy pomocy 3 wolontariuszy.
10. Dzięki ogromnemu zagazowaniu wolontariuszki p. Anny Cyzio zrealizowano – II
edycje warsztatów kreatywnego myślenia dla dzieci w Zawadce Rymanowskiej.
Zgodnie ze złożonymi w listopadzie 2008 roku projektami warsztaty przeznaczone
były dla dzieci z powiatów: sanockiego, krośnieńskiego, jasielskiego, Miasto
Krosnom (za każdy powiat odpowiadała inna osoba). Uczestniczyło w terminie 15 –
17.05.2009 – 44 osoby; w terminie 29- 31.05.2009 – 24 osoby (w tym 40 dzieci i 6
terapeutów).
Stan realizacji: projekty zamknięte.
Koordynator: K. Skrobek – Chmurska, Renata Rzeźnikiewicz, Izabela Kowalik,
Katarzyna Bieńkowska
11. Wydrukowano 500 sztuk II wydania poprawionych materiałów szkoleniowych dla
rodziców ,,Słucham, mówię, jestem” koszt wydania 16500 zł, sprzedaż
dotychczasowa 130 sztuk za 60 zł/szt. Zawarto umowę dystrybucyjną z Księgarnią
Akademicką APS w Warszawie.
Stan realizacji: projekt trwa.
Koordynator: Katarzyna Bieńkowska.
12. Przygotowano rozliczenie finansowe oraz merytoryczne programu ,,Kompleksowej
ciągłej rehabilitacji dla dzieci z wadą słuchu i innymi zaburzeniami językowymi” za
rok 2008. Sprawozdanie z realizacji projektu do wglądu w siedzibie. Zatwierdzone
przez PFRON.
Stan realizacji: projekt zamknięty.
Koordynator: styczeń S. Kubit, luty – październik - M. Brodzicka
13. Złożono wniosek o przyznanie dofinansowanie do zakupu pomocy terapeutycznych
oraz dofinansowanie do turnusu w Glaxo Smith Kline oraz LC Hart – wnioski
rozpatrzono odmownie.
Stan realizacji: odmowa.
Koordynator: K. Skrobek – Chmurska
14. Z powodu niedotrzymania terminu złożenia dokumentacji – organizacja wykreślona
została z rejestru Ministra Sprawiedliwości pomimo złożonego odwołania. Ponowny
wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
Stan realizacji: obowiązek sprawozdawczy w lutym 2010.
Koordynator: Marzena Głowińska, Aneta Boczar.

15. W terminie od marca do grudnia 2009 w Stowarzyszeniu praktykę terapeutyczną
pracując jako wolontariusze na rzec organizacji odbyło 8 osób, każda odbyła 120
godzin.
Stan realizacji: projekt trwać będzie do czerwca 2011.
Koordynator: Katarzyna Bieńkowska, Marzena Głowińska
16. Powstała praca licencjacka p. Karoliny Wacławik - ,,Stowarzyszenie jako nowoczesna
forma pomocy dzieciom z wadą słuchu. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z
Wadą Słuchu w Krośnie – monografia”.
Stan realizacji: praca obroniona.
Koordynator: Katarzyna Bieńkowska
17. Konferencja naukowo – szkoleniowa dla nauczycieli dzieci z wadą słuchu – „Dziecko
z wadą słuchu w przedszkolu i szkole masowej”, która odbyła się 21listopada 2009
o godz.9.00, w Szkole Podstawowej nr 14 w Krośnie na ulicy Wojska Polskiego.
Uczestniczyło 100 nauczycieli dzieci znajdujących się pod opieką Stowarzyszenia.
Wśród wykładowców znaleźli się zarówno pracownicy jak i zaproszeni goście, którzy
pracowali jako wolontariusze dla dobra dzieci.
Stan realizacji: projekt zakończony.
Koordynator: Marzena Głowińska.
18. 5 grudnia zorganizowano w Domu Kultury W dzielnicy Białobrzegi spotkanie z
Mikołajem. Uczestniczyło w niej 104 dzieci, które wraz z rodzicami i rodzeństwem
bawiły się na wspólnej zabawie. Szczególne podziękowania należą się rodzicom ,
którzy upiekli ciasta, zorganizowali fundusze na paczki oraz poczęstunek.
Stan realizacji: projekt zakończony.
Koordynator: Monika Dobek.
19. W październiku złożono projekt dotyczący rehabilitacji dzieci w PFRON. Został on
rozpatrzony w trybie konkursowym.
Stan realizacji: odmowa.
Koordynator: Katarzyna Bieńkowska, Izabela Kowalik.
20. Budowa ośrodka ,,Ślimak” nie została rozpoczęta z powodu niewystarczającej ilości
środków finansowych oraz zmieniających się regulaminów pozyskiwania z EFS i
ROPS. Pomimo podejmowanych przez Prezesa pana Krzysztofa Fajgra i Zarząd
licznych prób pozyskania sponsorów oraz zdobycia poparcia dla projektu m. in.
Posłów z Podkarpacia, Wojewody, Marszałka, Sejmu, Senatu, Ministerstwa Edukacji,
Ministerstwa Zdrowia pozyskanie funduszy okazało się niewykonalne. Obecnie
założono dziennik budowy, fundusze przeznaczone na budowę złożone zostały na
osobnym koncie.
Stan realizacji: projekt trwa.
Koordynator: Krzysztof Fajgier, Zarząd.
Obecny kończący kadencję Zarząd pragnie gorąco podziękować wszystkim członkom
Stowarzyszenia, którzy włączyli się w prace na rzecz dzieci. Zwraca się do Rady Nadzorczej
z prośbą o udzielenie absolutorium.

