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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU  

STOWARZYSZENIA AXIS ZA ROK 2013 
 

 

 

 

1. Informacje o Zarządzie Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie AXIS reprezentowane jest przez trzyosobowy Zarząd w składzie: 

 Prezes   Andrzej Kobusiński 

 Zastępca Prezesa Dr Krystyna Świderska 

 Członek Zarządu Diana Bulanda 

 

 

 

2. Podsumowanie działań Zarządu w roku 2013 

 

2.1. W roku 2013 odbyło się 21 zebrań roboczych Zarządu Stowarzyszenia. 

 

2.2. Stowarzyszenie udzieliło pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym po 

urazie rdzenia kręgowego z funduszy uzyskanych z akcji 1% oraz darowizn: 

- finansowanie zabiegów rehabilitacyjnych, 

- zakup wózków inwalidzkich, sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, 

- dofinansowanie zajęć sportowych, 

- przystosowanie samochodów,  

Łączna wysokość pomocy wyniosła  367 726,46  zł. 

 

 

2.3. W roku 2013 Stowarzyszenie przyjęło w poczet swoich członków trzy nowe 

osoby. 

 

2.4. Stowarzyszenie zrealizowało drugie wydanie poradnika dla osób po urazach 

rdzenia kręgowego. Uzyskano na ten cel wsparcie finansowe ze środków 

PFRON będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego w wysokości …. zł. 

 

2.5. Zorganizowano przyjęcie wigilijne dla osób rehabilitowanych, członków 

Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości w dniu 14.12.2013. 
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2.6. W roku 2013 działania udało się (po wielu latach starań) do przekazania na 

potrzeby Stowarzyszenia pomieszczenia użytkowane przez MOPS w budynku 

przy ul. Bierutowskiej 23. Wykonano remont i adaptację tych pomieszczeń z 

dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na dwa 

pokoje noclegowe oraz łazienkę. 

 

2.7. Stowarzyszenie przystąpiło w roku 2013 do udziału w realizacji programu 

eksperymentalnej terapii z zastosowaniem przeszczepu komórek glejowych, 

wspieranego przez „Nicholls Foundation” z Anglii.  

 

2.8. Stowarzyszenie, jako partner Konsorcjum wraz z Politechniką Wrocławską, 

AWF i firmą MITKO, złożyło w roku 2013 wniosek w ramach konkursu 

INNOWACJE SPOŁECZNE Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 

wykonanie projektu badawczego „Exonic - pneumatyczna kamizelka, 

stabilizująca dynamicznie, redukująca dolegliwości mięśniowo - szkieletowe na 

stanowisku pracy oraz podczas aktywności pozazawodowej, powodowane 

ekspozycją na ergonomiczne czynniki ryzyka” w konkursie. Niestety, projekt nie 

uzyskał akceptacji. 

 

 

3. Plany na rok 2014 

 

3.1.  Dalsze wspieranie materialne potrzeb osób po urazach rdzenia kręgowego w 

zakresie rehabilitacji. Podstawowe źródło finansowania tych działań to środki 

uzyskiwane w ramach 1% podatku dochodowego oraz darowizny imienne. 

 

3.2.  Wykonanie nowego ogrodzenia posesji od strony frontowej. 

 

3.3.  Kontynuacja starań o przekazanie Stowarzyszeniu przez Agencję Nieruchomości 

Skarbu Państwa terenu sąsiadującego z tylną częścią posesji przy ul. 

Bierutowskiej 23 celem utworzenia „ogrodu rehabilitacji”. 

 

3.4.  Kontynuacja udziału w programie eksperymentalnej terapii z zastosowaniem 

przeszczepu komórek glejowych, wspieranego przez „Nicholls Foundation”. 

 

3.5.  Udział w innych programach mających na celu wspieranie potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Planujemy m.in. realizację programów związanych z 
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rozwijaniem aktywności osób niepełnosprawnych w dziedzinie turystyki oraz 

zajęć prozdrowotnych („Szkoła Zumby”, wzrost wiedzy w zakresie dietetyki). 

 

3.6.  Inne działania mające na celu wspieranie potrzeb osób po urazach rdzenia 

kręgowego.   

 

 

Wrocław, 27.03.2014   

 

   

Podpisy Członków Zarządu: 

 

 

1. …………………………………….. 

 

 

2.  ……………………………………… 

 

 

3. ……………………………………… 

                                                                                     


