


Fundacja In Corpore 
jest wynikiem wspólnej ciężkiej pracy. 

Pasja do tego, co robimy, czyni nas pionierami  

w sektorze organizacji pozarządowych. 



Działalność statutowa Fundacji 
Fundacja In Corpore od 2005 roku prowadzi działalność badawczą, 

diagnostyczno-terapeutyczną i edukacyjną. Fundacja wspiera także w 

niesieniu interdyscyplinarnej pomocy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym, 

zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu różnego rodzaju 

dysfunkcji, bądź niepełnosprawności.  



Nadrzędnym celem fundacji  

jest profilaktyka, promocja i ochrona 

zdrowia, w odniesieniu do osób 

niepełnosprawnych, dysfunkcyjnych  

i defaworyzowanych. 

Cele Fundacji 
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Zadania Fundacji 
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Rehabilitacja lecznicza  
i społeczno-zawodowa. 

Podnoszenie świadomości społecznej wobec problemów osób wykluczonych 
społecznie, dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i defaworyzowanych. 

Organizowanie placówek medycznych, edukacyjnych, 
opiekuńczo-wychowawczych i pomocowych. 



Zadania Fundacji 
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Działalność wydawnicza,  
szkoleniowa i promocyjna.  

Podnoszenie świadomości społecznej wobec problemów osób wykluczonych 
społecznie, dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i defaworyzowanych. 

Organizowanie placówek medycznych, edukacyjnych, 
opiekuńczo-wychowawczych i pomocowych. 



Przesiewowe  
badania słuchu 



Wyniki badań 
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Grupa badawcza — 122 dzieci 

28% - dzieci z niedosłuchem  
 13  |  przedszkolaki 

20  |  wiek szkolny 

26% - grupa ryzyka zaburzeń APD  
20  |  przedszkolaki 

12  |  wiek szkolny 

6% - dzieci niebadane  
1  |  przedszkolaki 

7  |  wiek szkolny 

40% - dzieci o słuchu fizjologicznym  
w normie 

 26  |  przedszkolaki 

23  |  wiek szkolny 



Działalność  
wydawnicza 
W ramach działalności statutowej fundacja 

wydała «CAPD. Centralne zaburzenia 

przetwarzania słuchowego» opracowanie 

Katarzyny Rychetsky. 



Fundacja In Corpore regularnie organizuje 
bezpłatne wielospecjalistyczne konsultacje medyczne 
i terapeutyczne dla dzieci oraz ich rodziców.  
 
Można także skorzystać z bezpłatnych badań słuchu.  
 
Do dyspozycji dzieci i ich rodziców są także terapeuci  
na co dzień pracujący w Centrum In Corpore  
– psycholog, fizjoterapeuta, terapeuta integracji  
sensorycznej oraz neurologopeda.  

Wykłady i konsultacje 
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Organizacja bezpłatnych wykładów i konsultacji 



Wykłady i konsultacje 
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Trudne zachowania  
u dzieci i młodzieży –  
jak sobie z nimi radzić  
w szkole i poza szkołą? 

4 marca 

Jelita – drugi mózg. 
Wpływ dysbiozy jelit  
na funkcjonowanie układu 
nerwowego u dzieci. 

19 maja 

Zaburzenia przetwarzania 
słuchowego APD  
oraz Integracji Bilateralnej. 

28 września 



Wykłady i konsultacje 
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The Good Start 
Method for English  
– GSM 

14 października 

Dzień Wcześniaka. Wczesna 
interwencja specjalistyczna  
gwarancją optymalnego  
rozwoju dziecka. 

17 listopada 



Organizacja bezpłatnych  
konferencji naukowo-medycznych 

W bezpłatnych konferencjach udział wzięło około 800 

osób — nauczycieli, pedagogów, psychologów, 

fizjoterapeutów, lekarzy, terapeutów pracujących z 

dziećmi. 

 

Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z Polski, 

Austrii, Niemiec,Izraela oraz Bliskiego Wschodu. 

Konferencje 
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Organizacja bezpłatnych konferencji naukowo-metodycznych 



Tylko w roku 2016… 
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Fundacja zorganizowała 5 konferencji 

Zaburzenia funkcjonowania  

społeczno-emocjonalnego 

Częstochowa 

2 marca 

Zaburzenia funkcjonowania  

społeczno-emocjonalnego 

Siemianowice Śląskie 

2 czerwca 

Wczesna interwencja specjalistyczna 

gwarancją optymalnego rozwoju dziecka 

Międzynarodowy Dzień Wcześniaka 

Katowice 

17 listopada 



…udział wzięło ok. 800 osób! 
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— nauczycieli, pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów, lekarzy, terapeutów pracujących z dziećmi 

Usłysz w hałasie — zadbaj o słuch. 

Nowe  aspekty diagnostyki, terpii  

i  edukacji. 

Katowice 

30 września 

Usłysz w hałasie — zadbaj o słuch. 

Kraków – Tydzień Słuchu 

1 października 



 
Tydzień słuchu 
 



Żyjemy w coraz  
głośniejszym świecie… 

Już co 3. osoba na świecie 
odczuwa dyskomfort z powodu 
nadmiernego hałasu. 





Od ucha do ucha 
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Kampania społeczna 

Design thinking 

Koncept kampanii społecznej 

w problematyce słuchu. 

2017 X 2016 VII-VIII 2016 V 2016 III 2016 

Strategia 

Główne założenia projektowe  

i techniczne. 

Kreacja 

Faza projektowa. 

Szkic kampanii. 

Pierwsze kroki 

…i pierwsze sukcesy! 

Tydzień słuchu w Krakowie  

i Katowicach. 

Start 

Rok Słuchu 2017 

Zwiększamy zasięg! 

Dołącz do nas! 



Kampania Społeczna 
Od ucha do ucha 
Nadrzędnym celem kampanii jest promocja 

zdrowia  

i powszechna edukacja w zakresie 

występowania czynników ryzyka zaburzeń 

słuchu i wynikających  

z nich zagrożeń.  



Kursy, szkolenia, 
studia podyplomowe 
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Fundacja In Corpore wprowadza i upowszechnia 

nowoczesne metody diagnostyczne i rehabilitacyjne 

poprzez organizowanie odpłatnych kursów i szkoleń, 

realizowanych przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia 

Nauczycieli.  

W 2016 roku zorganizowano 
76 różnych kursów, szkoleń  
i warsztatów, w których 
łącznie uczestniczyło 1530 os. 

Kursy i szkolenia 



Od października 2016 roku Fundacja In Corpore wspólnie  

z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka 

realizuje studia podyplomowe. W studiach uczestniczy 34 

studentów. 

Wczesne wspomaganie rozwoju, 
rewalidacja i terapia pedagogiczna 
dziecka ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.  

Studia podyplomowe 
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Family Camp 
Turnus rehabilitacyjny dla dzieci zaimplantowanych oraz ich rodziców 

m.in. zajęcia logopedyczne, szereg terapii psychologiczno-

pedagogicznych, cranio-sacralnych, fizjoterapii, arteterapii, 

Bilateralnej Integracji oraz różnego rodzaju treningów 

słuchowych ze szczególnym uwzględnieniem metody 

Johansena.  

W trakcie turnusu prowadzono 
różnego rodzaju terapie i zajęcia 
rehabilitacyjne 



Ruch rozwijający 
Weroniki Sherborne 

Zajęcia 
logopedyczne 



Zajęcia 
plastyczne 

Malowanie 
koników 



Zajęcia na basenie  
i nauka pływania 

Animacje, 
zajęcia z chustą 



 

Choreoterapia 
dla mam 

Konsultacje i wykłady 
dla rodziców 



Family Camp 
2016 



W 2016 roku Fundacja  
sfinansowała 471 dzieciom  
konsultacje lub terapie  
specjalistyczne. 



Zajączek Mikołajki 

Andrzejki 



https://www.youtube.com/watch?v=96tnAW1UjDk 
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DZIĘKUJĘ 


