Sprawozdanie z działalności Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej
i Funkcjonalnej za rok 2007

Status opracowania:
Sprawozdanie obejmuje okres od 14.02.2007 do 31.12.2007r.
Forma przedsiębiorstwa, wspólnicy, udziały
Organizacja pożytku publicznego.
Kierownictwo Stowarzyszenia:
Stowarzyszenia:
1) Jacek Soboń - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
2) Grzegorz Biliński - Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
3) Małgorzata Bilińska - Skarbnik
Sprawozdanie z działalności w roku 2007.
Nasze Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w roku 2007. Przez tak krótki okres
czasu zdołaliśmy już objąć opieką kilkunastu Pacjentów. Są to, zarówno osoby dorosłe,
jak i dzieci. Pomagamy Im w organizacji i finansowaniu specjalistycznych konsultacji
lekarskich oraz specjalistycznej rehabilitacji neurologicznej, zarówno w Opolu, jak i w
ośrodkach na terenie całej Polski (m. in. w Krakowie, Warszawie czy Wrocławiu).
Założyliśmy stronę internetową (www.rehabilitacjaopole.pl), gdzie zamieszczane są
aktualne informacje dotyczące Stowarzyszenia i co dla nas najcenniejsze, co motywuje
nas do dalszej pracy, to listy od osób, którym mamy przyjemność pomagać.
Przeprowadziliśmy kampanię reklamową - 1% podatku dla organizacji pożytku
publicznego - pozyskując między innymi przychylność Firmy z Warszawy, która
nieodpłatnie zajęła się dystrybucją ulotek na terenie woj. opolskiego i dolnośląskiego
(razem 348 punktów informacyjnych).
Perspektywy na rok 2008.
2008
W roku 2008 Stowarzyszenie zamierza kontynuować działalność i rozwijać się przez

podjęcie współpracy z fundacjami oraz stowarzyszeniami w zakresie dofinansowywania
specjalistycznych zabiegów rehabilitacyjnych. Duży nacisk zamierzamy położyć na
reklamę w celu zdobywania środków finansowych na realizację celów statutowych.
Głównym naszym celem będzie pozyskanie lokalu w którym moglibyśmy utworzyć WTZ
w

2009

roku,

gdzie

będziemy

mogli

prowadzić

specjalistyczną

rehabilitację

neurologiczną. Jesteśmy w trakcie przygotowywania spotkań, na których chcemy
pokazać wszystkim zainteresowanym Pacjentom możliwości płynące ze stosowania
specjalistycznych metod neurologicznych (metody: PNF, NDT-Bobath, Vojta) w trakcie
terapii.
Pracownicy:
Na dzień 31.12.2007 Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników.

podpisane::
Niniejsze sprawozdanie zostało zakończone , przyjęte i podpisane
1) Jacek Soboń - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
2) Grzegorz Biliński - Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
3) Małgorzata Bilińska - Skarbnik

