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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO PZL
01. 07. 2015 – 31. 12. 2015

Zarząd oraz członkowie OW PZL podejmowali działania w odniesieniu do obszarów
zawartych w koncepcji pracy:
1.
2.
3.
4.
5.

WSPÓŁPRACA
POPULARYZACJA DZIAŁAŃ
OCHRONA PRACOWNIKA
ORGANIZACJA
EWALUACJA

WSPÓŁPRACA:
z Kuratorium Oświaty w Poznaniu:
- udział w posiedzeniach Komisji ws. oceny dorobku zawodowego ws.
nadania tytułu nauczyciela dyplomowanego (lipiec/ p. Monika Korpik,
listopad/p. Hanna Wawrzyniak)
- udział w uroczystości wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej
i Nagród Kuratora oświaty (październik/Milena Stasiak, p. Grażyna
Wrzaszczak)
z organami prowadzącymi:
- Powiat Czarnkowsko -Trzcianecki – udział w uroczystości z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, promocja Międzynarodowego Dnia Osób Jąkających się
na stronie internetowej Powiatu (Milena Stasiak)
- Powiat Turek – reprezentacja PZL w komisji konkursowej - wybór dyrektora
PPP w Turku (Milena Stasiak)
- Powiat Wągrowiec – opinia ws. reprezentacji PZL (Milena Stasiak)
z Zarządem Głównym PZL:
- udział w zebraniach 3. 07. (Milena Stasiak) i 22.10. (Lidia Kulpińska)
- praca w Komisji Oświaty; przygotowanie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji
konferencji nt. „Od ciszy do słowa. Kompleksowe wsparcie osób z mutyzmem
wybiórczym”, moderowanie części warsztatowej, przygotowanie artykułów
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nt. mutyzmu oraz nt. afazji, odpowiedzi na zapytania członków PZL,
w ramach funkcji sekretarza – prowadzenie dokumentacji zebrań ZG,
współredagowanie dokumentów – Milena Stasiak
- praca w komisji certyfikatów (22.10.2015. przyznano 6 certyfikatów
członkom OW) – p. Monika Korpik , p. Lidia Kulpińska
- współpraca ze skarbnikiem ZG PZL Katarzyną Strzelczyk ws. liczebności
członków i stanu składek– Grażyna Wrzaszczak, Milena Stasiak
z Instytutem Filologii Polskiej UAM:
- spotkanie 24.07.2015. ; dr Ewa Kaptur, p. Hanna Wawrzyniak-Kujawa ws.
zasad odbywania praktyk studenckich
- przygotowano listę gabinetów przyjmujących studentów UAM na praktyki
logopedyczne – p. Hanna Wawrzyniak – Kujawa
z Biblioteką Narodową w Warszawie – przekazanie do archiwizacji części
brakujących biuletynów ,,Wielkopolski Przegląd Logopedyczny” – p. Hanna
Wawrzyniak – Kujawa , Milena Stasiak
z Instytutem Badań Edukacyjnych – pozyskanie kompletu narzędzi
diagnostycznych do SLI , ewaluacja, korespondencja ws. wykorzystania
narzędzi
reprezentowano logopedów OW PZL: na konferencjach;
- 22.09. 2015 ,,Od ciszy do słowa. Kompleksowe wsparcie osób z mutyzmem
wybiórczym” – p. Monika Korpik, p. Hanna Wawrzyniak – Kujawa, Milena
Stasiak
- 22. 10. 2015 Ogólnopolski Kongres „Interdyscyplinarne badania nad
neurorehabilitacją dorosłych”- p. Lidia Kulpińska
z Państwową Inspekcja Pracy w Poznaniu i ZNP - uzyskano opinie ws.
rozliczania urlopu wypoczynkowego osób oddelegowanych do pracy w
związku
z policją – ws. przekroczenia uprawnień przez organ prowadzący – Milena
Stasiak

•

•

POPULARYZACJA DZIAŁAŃ
ISAD 2015 ( Międzynarodowy dzień Osób Jąkających się)
- audycja- informacja o wydarzeniu w radio Merkury – 22. 10. / Milena Stasiak
- organizacja bezpłatnych konsultacji dla osób jąkających – p. Monika Korpik ;
udział wzięli logopedzi : Urszula Ignasiak, Monika Jaworek, Monika Korpik,
Janina Nowacka Joanna Ernt, Michał Nochowicz, Hanna Wawrzyniak-Kujawa.
zamieszczono na stronie internetowej i facebooku ; informacje/program
zebrania - Milena Stasiak, notatkę z zebrania – p. Karolina Lik – Kułacz,
informację o konsultacjach w ramach ISAD – p. Monika Korpik, artykuł ,,
Mutyzm wybiórczy – zaburzenie mowy o podłożu lękowym”– Milena Stasiak,
prezentację nt. ,,Warunki zatrudnienia logopedów w resorcie ochrony zdrowia”
p. Lidia Kulpińska; konsultacja p. dr Anna Żebryk – Stopa
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•

•

p. Karolina Lik – Kułacz została zaproszona do wygłoszenia prelekcji na
Konferencja lekarzy stażystów 3.10.2015 pod patronatem Wielkopolskiej Izby
Lekarskiej nt: Co każdy młody lekarz pediatrii wiedzieć powinien a o co boi się zapytać?
Październik 2015
przedstawiano informacje o działalności związku w trakcie szkoleń i zebrań
zespołów samokształceniowych; Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki, PowiatŚroda Wlkp , 5. 12. 2016 przedstawiono informację i przekazano biuletyny
Wielkopolski Przegląd Logopedyczny NR 1/13/2015 uczestnikom szkolenia
organizowanego przez PZL
OCHRONA PRACOWNIKA
zapewniono korzystanie z indywidualnych porad prawnych w sprawach
pracowniczych
odpowiadano na indywidualne wnioski członków OW PZL (przewodnicząca i
członkinie zarządu OW PZL, przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska)
ORGANIZACJA

o w II półroczu 2015 odbyto 3 zebrania Zarządu Oddziału , w tym 2 w formie
wideokonferencji , w sumie od początku kadencji zorganizowano 9 spotkań: 1 –
2014, 8 - 2015
o zorganizowano 1 zebranie informacyjno – szkoleniowe członków Oddziału (10.
10. 2015), w którym uczestniczyło 120 osób – 2 zebrania w 2015
o prowadzono dokumentację pracy oddziału, korespondencje elektroniczną z
członkami oddziału
o zorganizowano 1 szkolenie nt ,, ,,AFAZJA . POSTĘPOWANIE Z CHORYM W
OKRESIE UDARU. DIAGNOZA I TERAPIA.”, wsparto organizację szkoleń:,,
Diagnostyka mózgu w uszkodzeniach neurologicznych. Funkcje kory mózgowej.
Odczytywanie dokumentacji medycznej pacjenta – neuroobrazowanie w
klinicznej diagnozie logopedycznej, terapeutycznej ,rehabilitacyjnej”.
oraz ,,Symulatniczno sekwencyjna metoda nauki czytania (realizacja styczeń
2016)
o przekazywano 1x na kwartał pracodawcom informacje o liczebności członków
o wprowadzono rejestry wniosków kierowanych przez członków do Zarządu
Oddziału i ZG PZL
o rozpowszechniano nowe deklaracje oraz zgody pracodawców na przekazywanie
informacji o liczebności członków poprzez e-mail – dostarczone na zebraniu 18.
04. 2015 oraz nadsyłane pocztą dane członków są sukcesywnie aktualizowane w
skrzynce e-mail: pzl. wielkopolska@gmail.com (Milena Stasiak) oraz w
rozszerzonej bazie elektronicznej (administrator Karolina Lik – Kułacz)
o od czerwca 2015 został uruchomiony adres skarbnika oddziału
pzl.skarbnik@gmail.com
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o stan członków wg aktualnych danych powiększył się o 17 osób, wynosi: 233
członków
EWALUACJA:
• zebrano dane dt. zapotrzebowania na organizowane szkolenia
• przeprowadzono badanie ankietowe dt. organizacji szkolenia z dnia 05. 12.
2015
• monitorowano i prowadzona analizę jakości realizacji wniosków
Informacja o realizacji wniosków 2015:
1. Kierowane do ZG PZL;
Wniosek dt; oddelegowania przewodniczącej OW z dnia 04. 10. 2014 –
rozpatrzono ponownie 3. 07.2015 – oddelegowano w ramach ¼ etatu do pracy w
ZG Milenę Stasiak
Wniosek dt. odpowiedzi na na pismo OW PZL skierowane do ZG w maju 2014 –
została przekazana odpowiedź opracowana przez przewodniczącą ZG Ewę
Małachowską
Wniosek Zarządu Oddziału ws. dyspozycji dt. . elektronicznej bazy danych
członków OW PZL – otrzymano dyspozycję ws. zasad płatności i dalszego
funkcjonowania
Przedstawiono ZG PZL stanowisko OW PZL ws. przynależności do CLPOL
2. Kierowane do Zarządu OW/Przewodniczącej:
2.1. wnioski indywidulane
•
•
•
•
•
•
•
•

ws. podejmowania problematyki logopedów zatrudnionych w ochronie zdrowia
z dnia 4. 10. 2014 – realizowano
ws. zapewnienia lokalu na spotkania dla klubu ,,J” w Poznaniu - zrealizowano
ws. dodatku za godziny realizowane dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie
kształcenia specjalnego – udzielono porady prawnej
ws. hospitacji terapii logopedycznej w ppp – udzielono odpowiedzi
ws. orzekania o afazji i innych zaburzeniach komunikacji – udzielono odpowiedzi
ws. płatności za konferencję organizowaną przez Forum – interweniowano we
współpracy ( p. Ewa Małachowska)
ws. zamieszczenia publikacji na stronie www.logopeda.org.pl – zamieszczono
ws. udziału w bezpłatnych konsultacjach logopedycznych – zapewniono udział
wszystkim zgłaszającym się logopedom.

Milena Stasiak
Przewodnicząca Zarządu OW PZL
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