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Stowarzyszenie ,'Wielkie Serce'' powstało z potrzeby serca rodzic w dzieci z zespołem Downa

zamiesztaĘch na terenie powiatu bielskiego, cieszytiskiego, pszczyiskiego i żywieckiego. Za swoją

siedzibę obrało największe miasto w regionie .

Stafutowymi celami Stowarzyszenia są:

1. Szeruenie w społeczności wiedzy o potrzebach i problemach os b z Zespołem Downa.

2. Reprezentowanie interes w os b z Zespołem Downa araz interes w ich rodzin; dbałoś

o zapewnienie naleĄĄch im praw.

3. Pomoc w rehabilitacji i terapii os b zZespołem Downa.

4. Ułatwianie dostępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej i psychologiczrej

5. Wspieranie procesu edukacyjnego i poszukiwanie nowych rorwiązan edukaryjnych na każdym

etapie rozwoju os b z Zespołem Downa.

6.Wspomaganie raŻnychform dokształcania kadry pedagogicznej arazrodzic w i specjalist w.
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7. Zapewnienie osobom z Zespołem Downa odpowiednich warunk w w zakresie dostępu do kulfury,
sportu i turysĘki, zatrudnienia i pomocy społecznej.

8. Integracja os b zZespołem Downazresdą społeczeristwa.

9 . P rzeciw działanie patologii.

Celem działalnoŚci stowarzyszenia w 2010 roku było:

1. Wspomaganie rozwoju dzieci zespołem Downa poprzez organizowanie zajęć

terapeuĘcznych, pomoc w rehabilitacji. ;j''

2. TJdzie|anie wsparcia rodzicom dzieci z zespoŁem Downa poptzez organizowanie spotkari

ze specjalistami, szkoleri i warsztat w poszerzających wiedzę i praktyczne umiejętności

rodzic w dbających na co dzie o właściwy rozw j swoich niepełnosprawnych dzieci.

3. Wyszkolenie grupy wolontariuszy aktywnie działających na rZęcZ stowar4yszenia.

4. Integracja Z najbliŻsrym środowiskiem poptzez organizowanie wsp lnych imprez

okolicznościowych i integraryjnych otaz akcji społecznych. Przełamanie barier

emocjonalnych powstających w kontakcie os b zdrowych z osobami z Zespołem Downa i

innymi dysfunkcjami poprzez dostarczęnie pozytywnych doświadcze podczas wsp lnej

aktywności.

5. Szerzenie w społeczeristwie wiedzy o potrzebach i problemach os b z'zespołem Downa.

IJkazanie os b Z Zespołem Downa jako ważnych uczestnik w Ęcia społecznego,

edukacyjnego i kulturalnego.

6. ProfilaĘka przed doznaniem głębokiego urazu i porzuceniem dziecka u młodych rodzic w,

kt rym rodzi się dziecko zZespołem Downa-

Cele te zrealizowaliśmy poprzez:

Ad. 1. Zorganizowanie Ząę terapeutycznych:

. ,,Ruch rorwijający dla dzięci" wg metody w. Sherborne dzięki wsp łpracy

z Zespołem Szk ł im. J. Tuwima w Bielsku- Białej zEęeia odbywają się

od puŹdziernika co Ż tygodnie w soboty o godz. 9 3a w Wapienicy fia sali

gimnastycznej . Zajęcia prowadzi pedagog. Do korica grudnia z zajęć korzystało

}8dzieci w tym 17 niepełnosprawnych.

. Terapia integracji sensorycznej (SI) _ odbywają się we wtorki od godz. 11.00

do godz.l7.00. Dzięki wsp Ęracy z Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej,
kt re uĘcza sali na zajęcia z terapii tej korzystało 10 dzieci z zespołem Downa.

Zajęcia prowadzi fizj oterapeuta, licencj onowany terapeuta metody SI.

. Terapia logopedycana - odbywają się od sierpnia w pomieszczęniach Poradni

Psychologicznej nr 3 w Bielsku_Białej w poniedziaki w godz. od.8.00 do 12.00.

Zterapii skorrystało 1Ż dzieci. Zajęcia prowadzi logopeda, specjalista wczesnej

interwencji.
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Wczesna nauka czytania metodą J. Ciesryriskiej _ zEęcia odbywają się od sierpnia

2010r. W pomieszczetiach PPP nr 3 w Bielsku-BiuĘ * poniedziałki w godz. od

12.00 do 14.00 . Zajęciaprowadzi logopeda. Z zajęÓ korrystało 4 dzieci-

Zajęcia grupowe d|a dzięci niepełnosprawnych i ich rodze stwa powyżej 6 roku

Ęcia- organizowane od sierpnia do grudnia w ostatnią sobotę miesiąca w godz. od

9.00 do 11.00 . ZajęciaodbywaĘ się w pomieszczęniach PPP nr 3 w Bielsku-Białej

i prowadzone był przez psychologa.

ł j.:

Comiesię czne spotkania ( w każdy 4 piątek miesiąca o godz. 18.00 w siedzibie

Stowarzy szenia przy ul. Ikara 6, a od września w nowej siedzibie stowarzyszenia

ptzy ul. Słowackiego 45) , frL kt rych poruSzane są temaĘ dotyczące opieki,

wychowania i terapii dzieci z zespołem Downa. Spotkania gromadzlĘ średnio 25

rodzin. W ramach tych spotkari przeprowadzono szkolenie rodzic w do kontaktu

z wolontariuszami.

Indywidualne konsultacje z psychologiem- zawszę godzinę przed comiesięc7nym

spotkaniem rodzic w.

Zaproszenie do wspołpracy ze stowarzyszeniem w ramach wolontariatu młodzieĘ

zY Lo w Bie1sku-Białej, Wspolnoty NŁłodzieŻowej Magis przy Parafii Św. A. Boboli

w Czechowicach_ Dziędzicach oraz z WyŻszej SzkoĘ Administracji w Bielsku_

Białej. Zorganizowanie warsztat w szkoleniowych przygotowującego do kontaktu

zdzie mi z zespołem Downa i ich rodzinami oraz doĘczących form promocji

stowarzyszenia i zasad organizacji imprez integraryjnych. Szkolenie przęprowadził

psychoterapeuta Docelowo wsp Ęracę ze stowarzyszeniem zdeklarowało 16

wolontariuszy .

Założęnie przez nasrych wolontariuszy fotoblogu promuj ącego ideę integracj i

www.photoblog. pl/proj ektdown

Ż1 marca_ msza św. i uroczyste spotkanie członk w stowarzyszenia Z okazjl

Światowego Dnia os b z Zespołem Downa

7 mEa- wernisaŻw rwiązku z otwarciem wystawy ',Listy 
do syna'' łvypoz,yczonej

od Stowarzyszenia Rodzin i opiekun w os b z Zespołem Downa ,$ardziej
Kochani'' z Warszawy. Wystawa została zorganizowana wsp lnie Z Ksiąznicą

Beskidzką pod Honorowym Patronatem Biskupa DieceĄi Bielsko-Zywieckiej

Tadeusza Rakoczego oraz Ęrektora Bielskiej Delegatury Śląskiego Kuratorium

oświaĘ Jana Dzidy i trwała do 21 maja-
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13 mEa- specjalny wkaz dla członk w i przyjacioł stowarryszenia filmu ,'la teŻ'' ,
w kt rym gł wną ro1ę gra Pablo Pineda -pierwszy Europejczyk z zespołem Downa

z dyplomem studi w wyzszych. Pokaz odbył się w Centrum Filmowym ,,Helios''
w Bielsku-Białej i uczestniczyło w nim l80 os b.

Czerwiec - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt ,,M j niepełnosprawny kolega''

dla uczni w klas I-III szk ł podstawowych ogłoszonego pod Honorowym Patronatem

Dyrektora Bielskiej Delegatury Śląskiego Kuratorium oświaĘ lana Dzidy. Na
konkurs nadesłano 181 prac. 

{ł.'

Ż4 września- wsp lnie z?rzedszkolem Integracyjnym przy ul. Korzennej w Bielsku-

Białej zorganizowaliśmy festyn z okaĄi ,,Zakonczenia lata'' . 'W imprezie wzięło

łdział 9a dzieci wraz z rodzicami.

11 listopada- ZarganizowaliŚmy wyjazd integracyjny dla członk w stowarąlszenia

z elementami hipoterapii i dogoterapii do stadniny koni w G rkach Wielkich. W

vłyj eździe uc ze stn iczylri prze s zko leni wo l o ntar iu sze .

l l grudnia_ odbyła się impreza Mikołajkowa' kt rą przygotowali i poprowadzili nasi

wolontariusze. W imprezie uczestniczyły dzieci rodziny zxzeszone w stowatzyszeniu

or az zapr zyj uźnięni go śc ie .

Wydaliśmy 12 stronicowy kalendarz na rok 2011 w ilości 200 sztuk zę zdjęciami

dzieci zespołem Downa Znaszego Stowarzyszenia oraz podstawowymi informacjami

o Stowarryszeniu.

Wydaliśmy ulotkę z informacj ami dotyczącymi działalności Stowarryszenia.

Powstała strona internetowa informująca o stowarryszeniu Wielkie Serce, dostępnych

formach wsparcia, sposob ach radzęnia sobie z typowymi problemami rodzic w

dzieci z Zespołem Downa oraz promująca ideę integracji.

4d.5.

www.wielkie-sercę.pl

. Od września do listopada _w 15 klasach szk ł Średnich w Bielsku-Białej zostaĘ

przeprowadzone prelekcje multimedialne mające na celu przełamanie negatywnych

stereoĘp w doĘczących Zespołu Downa, przygotowanie młodych ludzi

do pozyfywnej reakcji na spotkanie z osobą z Zespołem Downa oraz na ewentualne

prryjęcie dzięcka zwadą geneĘcntą.

o od wrzęśnia do puździernika- w trzech szkołach podstawolvych ( w bielsku-BiaĘ'
Czechowicach-Dziedzicach i Miliardowicach) klasach trzecich, przeprowadzono

warsztaty przygotowujące do kontaktu z dziećmi z zespołem Downa.

o KonĘnuacja kontakt w z oddziałem noworodkowym w Pszczynie oraz z oddziałatni

noworodkowymi w Bielsku_BiaĘ. Wsp Ęracata polega na informowaniu szpitali

Ad.6.
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o działaniu naszego Stowarryszęnia oraz moŻliwościach udzielenia wsparcia matce

nowonarodzonęgo dziecka z zespołem Downa jeszcze na oddziale połozniczym,

a następnie w domu . Z tego typu pomocy skorzystaĘ dwie rodziny.

Przeprow adzenie wykład w dla pracownik w socjalnych w zakresie nlaczenia

i zakresu integracji oraz wczęsnej interwencji dla dzieci z Zespołem Downa i ich
rodzin. Wykłady odbyĘ się Bielsku, , Cies rynie, Żywcu .

Dystrybucja ulotek informujących o działaniach stowarzyszenia w zakładach opieki

medycmej, ośrodkach pomocy społecznej, w poradniach psychologiczro-

pedagogicznych Ę.

Reali:zacja 11,7w celr w była możliwa międry innymi dzięki uczestnictwu w dw ch programach:

. ,MoJ KOLEGA DowN _ PROJEKT INTEGRACJI DZIECI Z ZEP0ŁEM DowNA I ICH

R6DZIN'' wspffinansowanego z budżetu Wojewodzt:wa Śląskiego , a rea|izowanego od

4 majado 28 grudnia.(Projekt o wartości3Ż Ęs. zł. Kwota dotacji 11 Ęs. zł)

. PRowADZENm DZIAŁAŃ STYMUKUJĄCYCH RoZwÓJ DZIECKA
NIEPBŁN6SPRAryNEG9'' wsp łFrnansowanego z budzetu Gminy Bielsko-Biała,

a realizowanego od 24 maja do 15 grudnia. W czasie trwania programu tj.'1 września została

przeprow adzonakontrola realizacji zadania z oceflakoricową dobrą. (Projekt o wartości 1Otys.

zł. Kwota dotacji 9 264 zł)

\il roku 2010 Stowarryszenie nie korzystało ze środk w finansowych uzyskanych z lo/o-

Stowarzyszenie nie prow adzi działalności gospodarczej.

W okresie spraw ozdawczym nie była przeprowadzona kontrola w stowarzyszeniu-


