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Sprawozdanie z działalności
Oddziału Małopolskiego PZL
za okres: IX ‘2012 - IX ‘2013
Po dłuższej przerwie, spowodowanej wakacjami, a wcześniej wyborami do zarządu
oddziału, chcemy pokrótce opowiedzieć naszym członkom o najważniejszych działaniach
poprzedniego i nowo wybranego zarządu. Postaramy się powrócić do zamieszczania
sprawozdań dotyczących naszych działań, co zostało też w ostatnim czasie wprowadzone
przez Zarząd Główny naszego związku. Tym razem opiszemy rok szkolny 2012/13.
• We wrześniu 2012 skierowaliśmy pismo do Urzędu Miasta Krakowa, Kuratorium
Oświaty oraz związków zawodowych w sprawie zwiększenia podwyższania pensum
godzin logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie miasta
Krakowa. Odpowiedź U.M. i Kuratorium informowała jedynie o zapoznaniu się przez
te instancje z treścią naszego pisma.
• 17.11.2012. Odbyło się spotkanie członków naszego oddziału, na które zaproszono
prof. Agnieszkę Maryniak, neuropsychologa z CZD w Warszawie, która przedstawiła
bardzo ciekawy referat pt. „Dlaczego u dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym
rozpoznawany bywa Zespół Aspergera”. Dodatkowo planowano referat prezentujący
metodę Tomatisa i metodę Warnkego, do którego nie doszło z powodu choroby
prelegentki.
• W grudniu 2012 r. Zarząd zaczął przygotowania do organizacji konferencji oraz zebrania
wyborczego w związku z kończącą się 4-letnią kadencją.
Temat konferencji „CIĄGLE ŻYWE DYLEMATY LOGOPEDY- PRAKTYKA”, założeniem
było nawiązanie do trudnych obszarów pracy diagnostycznej i terapeutycznej logopedy.
W przygotowaniach bardzo pomogła nam firma Komlogo (w osobie pana Piotra Gruby)
i pan Paweł Papiernik (życzliwy nam informatyk). Bardzo im dziękujemy za fachową
pomoc. Ponownie skorzystaliśmy z pięknej, tym razem świeżo wyremontowanej auli
Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Ingardena, gdzie spotkaliśmy się z dużą
życzliwością i otwartością pracowników i dyrekcji, za co również bardzo dziękujemy.
Konferencja odbyła się 6.04.2013, zaprezentowano 5 bardzo interesujących i bogatych
w treści i wnikliwe refleksje referatów. Oto one:
Katarzyna Węsierska „Środowiskowe uwarunkowania skuteczności terapii jąkania”.

Bożena Duda „Dziecko z niedokształceniem mowy o typie afazji widziane oczami
neurologopedy i zarazem matki”.
Marzena Dąbrowska „Możliwości ćwiczenia umiejętności krytycznych dla rozwoju mowy
w autyzmie”.
Marta Karwot-Pięta „Kompetencje orofacjalne związane z pobieraniem pokarmów i ich
wpływ na kształtowanie się mowy”.
Anna Skoczek „Zagadka milczenia w mutyzmie”.
• Wybory do nowego zarządu naszego oddziału odbyły się podczas konferencji. Zostały
poprzedzone
przedstawieniem
szczegółowych
sprawozdań:
finansowego
przygotowanego przez skarbniczkę Annę Włodarz i ogólnego, opracowanego przez
przewodniczącą Annę Paluch. Liczyliśmy na większą ilość i zaangażowanie naszych
członków podczas wyborów. Informacja o nowym składzie zarządu znajduje się na
naszej stronie związkowej. Gorąco dziękujemy nowo wybranym osobom, które
zdecydowały się na pracę na rzecz naszego oddziału i PZL.
• Nasz Oddział zaangażował się w konsultacje on-line zorganizowane w dniu 6.03.2013
z okazji Europejskiego Dnia Logopedy, obchodzonego w całej Europie pod hasłem:
„SLI, rozwój językowy, czytanie, pisanie”. Eksperci odpowiadali na pytania rodziców
i (jak się okazało) innych terapeutów mowy.
Z tej okazji przedstawiciele naszego oddziału i logopedów z Małopolski uczestniczyli
również w dwóch audycjach radiowych, na zaproszenie dziennikarzy Radia- Jedynka
i Radia Złote Przeboje. Audycje dotyczyły rozwoju mowy dzieci, występujących w tym
okresie zaburzeń lub nieprawidłowości i roli logopedów w profilaktyce i terapii.
Nasz Oddział, już zgodnie z paroletnią tradycją zadbał o informację w Dzienniku Polskim,
poświęconą środowisku logopedów i rodziców dzieci z zaburzeniami językowymi.
Dotyczył on nowo powstałej fundacji w Krakowie WYRAZIĆ SIEBIE, mającej na celu
wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami o charakterze afazji rozwojowej(SLI).
• 3.07.2013 odbyło się zebranie nowo powstałego zarządu, w celu m.in. podziału funkcji
wśród członków zarządu sformułowania dalszych planów działania.
• Na bieżąco podczas spotkań wręczane były Certyfikaty Zawodowe PZL. Dzięki pracy p.
Barbary Gorgoń - członka ZG PZL oraz osoby odpowiedzialnej za przyznawanie
certyfikatów w naszym oddziale, mamy ścisły kontakt z przedstawicielami innych
oddziałów.
Kolejne zebranie członków oddziału planujemy w trzecią lub czwartą sobotę listopada.
Szczegółowe informacje dotyczące daty i treści zebrania podamy z początkiem
października.
w imieniu Zarządu Małopolskiego Oddziału PZL
Anna Paluch

