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Ktosno, 17.01.2018

Sprawozdaniemerytoryczne zdzińa{ności StowarzyszeniaRodziców iPrzyjaciół Dzię,ciz

Wadą Słuchu, z siedzibąprzy ul. Korczyńskiej 571326 w Krośnie za okres od 1 sĘcznia do

31 grudnia 2018 roku.
KRS 0000189778, REGON 370180828

Zarząd w składzie : Prezes - Krzysztof Piotr, Prezes ds. Merytorycznych - Głowińska

Marzena, sek,reta:z- Janusz Kilar, skarbnik -Renata Rzeźnikiewicz, członek- Paweł Jatosz

1. Objęcie opieką 93 członków.
2, Kontynuacja wynajmu pomieszczenia od Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego

pokój nł 328 wrazz mediami.

3. Koordynacja i uaktualnianie strony internetowej - www.wadasluchu.org

4. Uaktualnianie fanpage'a Stowarzy szenta.

5. Zorganizowano 14-dniowy turnus rehabilitaryjny dla 47 dzieci w Ośrodku

WypoczyŃowym Piramida I w Darłowie, ul. Północna 9 w terminie 14.07 -
27.07.2018

6. Stowarzyszenie wzięło udziŃ w akcji I LOVE RADIO, która odbyła się 11 kwietnia

2018 roku. Z charytatywnego bloku reklamowego emitowanego ptzez G*pę
Rozgłośni Radiowych, otrzymaliśmy Darowiznę w wysokości 120 tyś zł. z
przeznaazęniem na rehabilitację domową małych dzteci zwadą słuchu.

o 8 czerwca odbyła się wycieczka do krakowa 30 dzięci wzięło udział:

zwiedziliśmy kopiec Kościuszki i siedzibę radia RMF FM, ZOO oraz Rynek

Główny Krakowa
o Realizacja Rehabilitacji domowej małych dzięci z wadą słuchu ze środków

akcji I LOVE RADIO:, rehabilitację domową otrzymało 27 dzięci, zatrudniono

18 rehabilitantów
7, Współorganizacja półkolonii letniej dla pacjentów Ośrodka Dziennej Rehabilitacji

Słuchu i Mowy praz Poradni Logopedycznej Wojewódzkiego Szpitala

Podkarpackiego dla 42uczestników. W dniach 25.06-29,06.2018 zorganizowano:

- u,ylazd do piekarni w Iwoniczu i wizyta w Karpackich Parkach Krajobrazowych w
Dukli, ściężka zdrowiaw Dukli,
- warsztaty chemiczne i zabawy integracyjne

- wyjazd do lwoniczaZdroju, ścieżka spacerowa na,,Przymiarki", lody w Rymanowie

Zdroju,
- wizytaw Muzeum Lizaka w Jaśle oraz spacł.r po miejskim parku

- wiz7Ąa w Strazy Pożamej w Krośnie, seans w kinie Helios, gry i zńavły w parku

jordanowskim

Stowazyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu jest wpisane do

Rejestru Organizacji Pożytku Publicznego (Krajowy Rejestr Sądowy - nr 0000189778)
oraz do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych (OR/l 8/0022/10)

Numer konta bankowego: PeKao S.A. l o/Krosno Nr 6812 4023 1111 1 100 0038 8334 76
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8. Udział w Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom pfzy współpracy z Krośnieńską
Biblioteką Publiczną - Filia Nr 4 i p. MńgotzatąWęgtzyn

9. Kącik tlajkowy doposażony w bajki dla dzieci zgromadzone podczas zbiórki w
Krośnieńskiej Bibliotece PublicznĄ przy ul. Wojska Polskiego. Zebrano ok 50 szt.
ksiąeczek.

I0.14 grudnia odbyła się Zabawa Mikołajkowa w szpitalu. Udział wzięło 39 dzieci.
'Współorganizacja\Ęraz z Publiczną Biblioteką Krośnieńską, Filia nr 4- p. Małgorzata
Węgrzyn,

ll.Podpisanie Porozumienia z Firmą Medicus z Wrocławia dotyczącą możliwości
ustawiania procesorów mowy uzytkowników implantów ślimakolyych Cochlear.

12. Od 1 marca 2017 Stowaruyszenie realizowało projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy
transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.
Tytuł: . Co słychać na pograniczu? - świat w oczach dzieci i młodzieży niesłyszącej z
Polski i Słowacji". Czas realizacji 1.03.2017 -ż8.02.2018 Partner: Stowarzyszenie
Logosluch, Preszów.

W ramach projektu zrealizowano w 2019:
o Zimory Festiwal Kultury Łemkowskiej w Preszowie w 26.0I - 01.02.2018
o konferencja łemkowska "co słychać na pograniczu2 - o poznawaniu kultury

przez niesłyszących" - I7 luĘ 2018
o Fanpage,,Co sĘchać"
. promocja projektu

13. Współpraca z wolontariuszani podczas: turnusu rehabilitacyjnego, półkolonii letniej

oruz zabav,ry mikołaj kowej .

1 4. Rozpowszechnianie materiałów edukacyj nych.

1 5. Prowadzenie syste maty cznĄ korespondencj i i dokumentacj i.
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i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu
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Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu jest wpisane do
Rejestru Organizacji Pożytku Publicznego (Krajowy Relestr Sądowy * nr 0000,1 89778)

oraz do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych (OR/18/0022/,10)

Numer konta bankowego: PeKaO S.A. l O/Krosno Nr 6812 4023 111 'l 1 100 0038 8334 76
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