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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZJAŁALNoscI

STOWARZYSZENIA R0DZIN I PRZYJACIOŁ oSoB Z ZEIP}Ł.EM DowNA

..WIELKIII SERCE"

KRS 0000 32 c)0 68

ZA OKRES OD 6 MAJA 2009 r. DO 30 GRUDNIA 2009 r.

Stowarzyszenie ..Wielkie Serce'' powstało z potrzeby serca rodziców' dzieci z zespołem Downa
zamieszkałych na terenie porł'iatu bielskiego. ciesz-yńskiego, pszcą_ńskiego i zywieckiego. Za swoją
siedzibę obrało największe miasto w regionie.

Ce lem dotych czasowej działalnośc i stowarzyszen ia było :

l. Wspomaganie rozwoju dzieci zespołem Downa poprzez organizowanie z-ajęć
terapeut}czn1ch. pomoc rł rehabilitacji.

2' Udzielanie wsparcia rodzicom dzieci z zespołem Dorłna poprzez organizowanie spotkań
ze specjalistami' szkoleń i warsztatów poszerzających wiedzę i praktvczne umiejętności
rodziców na co dzień dbających o właściw-v rozwój swoich niepełnosprawnych dzieci.

3. Wspomaganie różnych form dokształcania kadry pedagogicznej.

4. Integracja z najbliższym środowiskiem poprzez organizowanie rł'spólnych imprez
okolicznościowvch.

5' Szęrzenie r.v spcłeczeństrł'ie wiedą-'o potrzebach i problemach osób z zespołem Downa.

Cele te zrealizowaliśm,v' poprzez:

Ad. l . Zar ganiz.owan ie zaj ęć terapeufvcznyc h :

r Dogoterapia- zajęcia odbyrłaĘ się rv czerwcu rv kazdą sobotę o godz ł 0.00
rv siedzibie Stowarryszenia prą. ul. Ikara 6. Z zajęć korzy.stało 8 dzieci.

r .,Ruch rozwijający dla dzieci" rvg metody W. Sherbome - dzięki współpracy
z Zespołem SzkÓł im. J. Tuwima l\' Bielsku_ Białej zajęcia odbywają się
od pździernika co 2 tvgodnie w soboty o godz. 9'00 w Wapienicy na sali
gimnasĘcznej . Zajęcia proł'adzi pedagog' Do końca grudnia z zajęć korzystało l2
dzieci z zespołem Downa oraz ]0 pełnosprawnego rodzeńsfwa.
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Ad.3.

r Comiesięczne spotkania ( w kazdy 4 piątek miesiąca o godz' 18.00 w siedzibie

Stowarzyszenia przy ul. lkara 6) ' na ktÓrych poruszane Są temafy dotycące opieki.

wychowania i terapii ózieci z zespołem Downa. Spotkania gromadziły średnio 15

rodzin.

Międz-v innymi odbyły się spotkania :

_ z dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagr:gicznej przy ul' Słowackiego

i dyrektorem Przedszkola Integracyjnego prąv ul.Korzennej. które dotyczyło |ł

warunków prą' Znaw ar|ia orzeczen ia o ksźałcen i u specj alnym. przyj ęc ia

do przedszkolioraz realizacjiobowiązku szkolnego przezdzteci z zespołem Downa,

- z dyrektorem ośrodka Wczesnej lnterrłencji rv Pszczynie, na którym omarviane były

zagadnienia dotycące fizjoterapii dzieci z zespołem Downa.

_ warsztaty z psycholclgiem na temat .. Jak radzić sobie w sy'tuacji gdy rodzi się

dzięcko niepełnospra\Ą'nę" oraz.. Jak rozmawiać z dzieckiem o jego

niepełnosprawności"'

_ warsztaty na temat ,. Jak postępować z dzieckiem z hipotonią". _ przeprowadzone przez

logopedę -specjalistę wczesnej interwencji. rozprowadzenie wśród rodziców materiałów

doĘczących ,.Terapii ręki'' opracowanych przez psychologa mgr E. Bogacz

_ ponadto w czasie spotkań Stowarry-szenia rodzice mogą skorzystać z indywidualnych

konsultacj i z psychologiem.

. Nawiązano kontakt z oddziałem noworodkowym w Pszczynie oraz z oddziałami

noworodkowymi w Bielsku-Białej. Współpraca ta ma polegać na informorvaniu

szpitali o działaniu naszego Stowarzyszenia oraz możliwościach udzielenia wsparcia

matc€ nowonarodzonego dziecka z zespołem Downa jeszcze na oddziale

położniczy'm, a następnie w domu. Z tego typu pomCIcy skorzystała jedna rodzina.

ł Zorganizowanie kursu ,- MAKATON * program rozwoju komunikacji PRKM'' dla

ro<lziców dziec i n iepełnosprawnych oraz specjal istów.

Szkolenie odbył o się l9 i 20 czerwca 2009 r w Swietlic;* Srodowiskowej ,.Ignis''

przy ul' l l Listopada w Bielsku- Białej" przeprowadzany przez dr Bogusławę

B. Kaczmarek- Ęrektora i Tutora Połskiego Makatonu'

w szkoleniu wzięło udztał 26 osÓb. oprócz rodziców uczestniczyli w nim

pedagodzy, psycholodzy i lclgopedzi pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi m.in.

zZabrza. Warszawy, Łodzi i tsielska- Białej



Ad.4.

Ad. s.

5 częrwca wspólnie z Przedszkolęm Integracyjnym przy ul' Korzennej
zotgarńzowaliśmy festyn z łkĄi,.Dnia Dziecka''. W imprezie wzięło udział 70
dzieci wraz z rodzicami.

o |2 grudnia odbyła się impreza Mikołajkową podczas której z progmmem
arrysrycznym }yystąpiły dzieci ze świetlic środowiskowych z Jasienicy. W imprezie
uczestnicryło 28 dzieci.

o Wydaliśmy kalendarz na rok 2010 w ilości 150 sztuk ze zdjęciami dzieci zespołem
Downa z naszego Stowarzyszenia araiL podstawowymi informacjami
o Stowarzyszeniu.

r $ prąlgotowaniu jest broszura z podstawowymi informacjami na temat zespofu
Downa oraz informacjami dotycącymi działalności Stowarzyszenia-
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mgr Magda}ena PuĘm


