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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  

STOWARZYSZENIA AXIS ZA ROK 2015 
 

 

 

 

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 2015 

 

2.1. 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,  

 

 

2.2. W roku 2015 Stowarzyszenie przyjęło w poczet swoich członków …7…. 

nowych osób. 

 

2.3. Stowarzyszenie zrealizowało projekt turystyczno-integracyjny przy wsparciu 

finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Urzędu 

Marszałkowskiego. W ramach projektu odbyły się wycieczki w Góry Izerskie i 

do Afrykarium we wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym oraz piknik 

integracyjny. Projekt udało się przeprowadzić dzięki zaangażowaniu Diany 

Bulandy. 

 

2.4. W dniu 12.12.2015, jak co roku, Stowarzyszenie zorganizowało przyjęcie 

wigilijne dla osób rehabilitowanych, członków Stowarzyszenia oraz 

zaproszonych gości. Szczególne zasługi w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
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spotkani miała Dr. Krystyna Świderska oraz Stefan Okurowski i jego zespół oraz 

rodziny pacjentów Zakładu Rehabilitacji AKSON. 

 

2.5. Wykonana została wymiana ogrodzenia posesji od strony frontowej z lekkich 

elementów prefabrykowanych. 

 

2.6. Na przełomie 2015 i 2016 roku wykonany został remont pomieszczeń 

mieszkalnych na piętrze naszego ośrodka. Stowarzyszenie AXIS wspierało w 

tym zakresie Zakład Rehabilitacji AKSON, który pokrył większość kosztów 

tych prac.  

 

2.7. W roku 2015 Stowarzyszenie kontynuowało udział w realizacji programu 

eksperymentalnej terapii z zastosowaniem przeszczepu komórek glejowych, 

wspieranego przez „Nicholls Spinal Injury Foundation” (NSIF) z Anglii. W roku 

2015 odbyły się przygotowania do II etapu projektu, jakim będzie 

przeprowadzenie terapii z udziałem dwóch następnych pacjentów. Obecnie trwa 

rekrutacja. Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać poprzez specjalnie 

utworzoną w tym celu stronę internetową. 

 

2.8. W roku 2015 nie udało się doprowadzić do końca działań związanych z 

przekazanie Stowarzyszeniu przez Agencję Nieruchomości Rolnych terenu 

sąsiadującego z tylną częścią posesji przy ul. Bierutowskiej 23 celem utworzenia 

„ogrodu rehabilitacji”. Uzyskaliśmy zgodę ANR w sprawie przystąpienia do 

podziału geodezyjnego działki, który jest wykonywany przez geodetów na 

zlecenie ANR. Do tej pory podział nie został zakończony .   

 

 

 

3. Plany na rok 2016 

 

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. 
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3.2.  Kontynuacja starań o przekazanie Stowarzyszeniu przez Agencję Nieruchomości 

Skarbu Państwa terenu sąsiadującego z tylną częścią posesji przy ul. 

Bierutowskiej 23 celem utworzenia „ogrodu rehabilitacji”. 

 

3.3.  Kontynuacja udziału w programie eksperymentalnej terapii z zastosowaniem 

przeszczepu komórek glejowych, wspieranego przez „Nicholls Foundation”. W 

roku 2015 przewidywane jest rozpoczęcie drugiego etapu programu. 

Stowarzyszenie AXIS zostało wybrane przez NSIF jako główna jednostka 

administrująca realizację programu. Ośrodek Rehabilitacji AKSON jest 

natomiast uczestnikiem jego części naukowej. 

 

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

niepełnosprawnych. Planujemy m.in. dalszą realizację programów związanych z 

rozwijaniem aktywności osób niepełnosprawnych w dziedzinie turystyki oraz 

zajęć prozdrowotnych. 

 

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

kręgowego (Zarząd oczekuje w tym względzie na inicjatywy członków 

Stowarzyszenia). 

 

 

Wrocław, 09.05.2016   

 

   

Podpisy Członków Zarządu: 

 

 

1. …………………………………….. 

 

 

2.  ……………………………………… 

 

 

3. ……………………………………… 

                                                                                     


