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Krosno. 31,01 .2020

Sprawozdanic merytorycznc z działalności Stowarzyszenia Rodziców i Przy_jaciół Dzieci z,

Wadą Słuclru. z siedzibą przy Lll. Korczyńskiei 57 1326 w Krośnie za okres od 1 s§cznia do

31 grudnia 20l9 roku.
KRS 0000189778, REGON 370180828

Zarząd rv składzie : Prezes - Krzysztof Piotr. Prezes ds. Merl.torycznych * Głowińska

Marzena, sekretarz - Janusz Kilar, skarbnik Renata Rzeźnikiewtcz, członek- Pawęł Jarosz

i. Objęto opieką 1 18 członków.
ż. Kontynuacja wynajmu pomieszczenia od Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego

pokoj nr 328 wTaz z nTediami.

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

4. Uaktualnianie fanpage'a Stowarzyszenia.

5. 11 stycznia współorganizowanie KONFERENCJI NAUKOWO - SZKOLENIOWEJ
"Współczesne metody diagnozy, leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami słuchu"

w auli PWSZ z okazjl,50-1ecia Oddziału Otorynolaryngologicznego Wojewódzkiego

Szpitala Podkarpackiego rv Krośnie.
6. 25-26 kwietnia we Wrocławiu odbyło się XII Sympozjum EURO CIU na temat

.,Potrzeb uzytkownikórł, implantów- słuchowych we współczesnym świecie"

Stowarzyszenie reprezentowali p. Grazyna Szkaradek z corką lzabelą oraz Katarzyna
Bieńkowska.

7. Zorganlzowano dwa 14-dniowe turnusy rehabilitacyjne:
a. psychoterapeutyczny w ORW PIRAMIDA I, ul. Północna 9,76-153 Darłórvko

- dla 47 uczestników rv terminte 29.06. - 12.07 .20|9

b. usprarvniająco - rekreacyjny w, ORW ,,NATALIA", ul. Trzebiatorvska 34,
Niechorze dla26 uczestników w terminie 1 5,07-28 .07 .2019

8. Z okazji Polskiego Dnia Radia, Stowarzyszenie wzięło udział w akcji I LOVE
RADIO, która odbyła się 1l kwietnia 2019 roku. Z charytatywnego bloku

reklamowego emitowanego przez Grupę Rozgłośni Radiowych, ottzymaliśmy

Darowiznę w wysokości I20 tyś zł. z przeznaczeniem na cele statutowe. w
szczególności na rehabilitację domową małych dzieci zwadą słuchu.

o 9-14 luty - samodzielny tygodniowy wyjazd do warszawy dla młodzieży ze

Stow-arzyszenia - 21 uczestników
o 3 9 Sierpnia - samodzielny tygodniowy wl,jazd niłodżiezy do Nowego

Łupkowa: 24 uczestników

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjacioł Dzieci z Wadą Słuchu jest wpisane do

Rejestru Organizacji Pozytku Publicznego (Krajowy Rejestr Sądowy - nr 0000189778)
oraz do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych (OR/1 B/0022l1 0)

Numer konta bankowego: PeKaO S.A. l O/Krosno Nr 68,1 2 4023 11 1 1 1 1 00 0038 8334 76
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o Realizac.|a Rehabilitacji domorvej małych dzjeci z wadą słuchu ze środków akcji
I LOVE RĄDIO:.

o I etap 4 marzec - 28 czelwiec 2019 - rehabilitację domową otrzymało 28

dzieci. zatrudniono l 6 rehabilitantów
o II etap 7 paź.dziernik - 31 grtrdzień 2019 - rehabilitac.ję domową otrzymało

32 dzieci, zatrudniono l5 rehabilitantórł,
9. L]dział w Akcji Cala Polska Czyta Dzieciom przy współpracy z Krośnieńską

Biblioteką Publiczrrą Filia Nr 4 i p. Małgotzatą Węgrzyn.
10. 5 grudnia odbyła się Zabarva Mikołajkowa w szpitalu. IJdział wzięło ż9 dzieci.
11.Kontynuacja współprac}, z Fir"mą Medicus z Wrocławia dotyczącą możliwości

ustarviania procesorów mowy uzytkowników implantów ślimakowych Cochlear.
12. Współpraca z lvolontariuszami podczas: tulnusu rehabilitacyjnego, rłyjazdów

integlacyjnych - 20 osób.

13.Organtzacja szkoleri w,e współpracy z p. Anną Sozańską na temat afazji, dysleksji i
zaburzęń głosu. lJdział wzięli terapeuci Stowarzyszenia oraz z rejonu podkarpacia.
wspołpracuj ący ze Stowarzyszeniem.

I 4 . U możliwi ęni e odbycia praktyk studen ckich.
1 5. Rozpow"szechnianie materiałów edukacyjnych.
1 6. Prowadzenie systematycznej korespondencji i dokumentacji.
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