BIESZCZADZKIE STOWARZYSZENIE
NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Ustrzyki Dolne
Data: 01.03.2005
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ul. Wyzwolenia 7, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. / fax. (013)461-10-65
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Sprawozdanie z działalności
Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej
„Promyk Nadziei”
Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz wyrównania szans dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej poprzez różne formy takie jak:
1. Indywidualna rehabilitacja ruchowa dzieci i młodzieży w różnych typach
placówek – świetlica terapeutyczna przy Stowarzyszeniu, kryta pływalnia
„Delfin” w Ustrzykach Dolnych
2. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć w ramach terapii zajęciowej
– świetlica terapeutyczna przy Stowarzyszeniu
3. Imprezy integracyjne okazjonalne tupu – spotkanie opłatkowe, spotkanie
wielkanocne, dzień matki i dzień dziecka, integracyjne rozpoczęcie
wakacji, integracyjne zakończenie wakacji, zabawa andrzejkowomikołajkowa z udziałem Świętego Mikołaja
4. integracyjne wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, rajdy, które
odbywają się cyklicznie każdego roku.
5. We wszystkich działaniach prowadzonych na rzecz wyrównania szans dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej biorą udział wolontariusze tj. dzieci
i młodzież zdrowa – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
aktywnie uczestniczący w prowadzonych formach terapii jak i też
imprezach integracyjnych.
Wolontariusze uczą się wzajemnej tolerancji i zrozumienia problemów
życiowych osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio pomagają dzieciom
i młodzieży niepełnosprawnej w pokonaniu barier w nabywaniu rozwijaniu
i podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania.
6. Współpracę z instytucjami samorządowymi i społecznymi poprzez udział
przedstawicieli wymienionych instytucji w imprezach integracyjnych
sprawozdania z działalności bieżącej Stowarzyszenia, które mają na celu
przybliżenie problemu niepełnosprawności i akceptację osób
niepełnosprawnych w społeczności lokalnej.
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7. Organizowanie szkoleń indywidualnych i grupowych dla rodziców
i opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji.
Szkolenia grupowe prowadzone są przeważnie z udziałem magistra
rehabilitacji, terapeuty zajęciowego 1 raz w miesiącu podczas zebrań
rodziców.
Stowarzyszenie prowadzi działalność lokalną dla powiatów Leskiego
i Bieszczadzkiego. Jest organizacją otwartą dla rodziców i opiekunów dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej, którzy posiadają aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Zgodnie ze statutem istnieje obowiązek uczestnictwa podopiecznego
w zorganizowanych formach rehabilitacji.
Rodzice zobowiązani są do udziału w przygotowaniach imprez
integracyjnych i wyjazdów integracyjnych wymienionych wyżej.
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Klucznik Zofia
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