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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ,, IN CORPORE’’ ZA ROK 2013 

 

1. DANE REJESTRACYJNE  

a) nazwa: Fundacja ,,In Corpore’’ 

b) siedziba: ul. Puchały 4, 40-750 Katowice do 31.03.2013r. 

         ul. Bażantów 2, 40-668 Katowice od 01.04.2013r. 

c) adres do korespondencji: ul. Puchały 4, 40-750 Katowice do 31.03.2013r.  

   ul. Bażantów 2, 40-668 Katowice od 01.04.2013r. 

d) adres e-mail: fundacja@centrumincorpore.pl 

e) data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:  14.01.2005 

f) numer KRS : 0000226272 

g) statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 240012773 

h) dane członków zarządu fundacji: 

Iwona Sosnowska-Wieczorek – Prezes Zarządu 

Maria Flanczewska-Wolny – członek Zarządu 

Jerzy Grad – członek Zarządu do 25.08.2013 

Iwona Wielesiewicz– członek Zarządu od 25.08.2013 

i) Określenie celów statutowych fundacji: 

Celem Fundacji jest:  

Prowadzenie, promowanie i wspomaganie działań badawczych, 

diagnostycznych,    terapeutycznych i edukacyjnych w stosunku do dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych      zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i defaworyzowanych.  

 
 

2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM 

REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH 

Cele Fundacji realizowane są poprzez: 

 Promocję i ochronę zdrowia. 

 Diagnostykę i terapię niepłodności partnerskiej. 

 Wdrażanie i prowadzenie projektów profilaktyki, diagnostyki i terapii prenatalnej i 

postnatalnej. 

 Wprowadzanie i upowszechnianie innowacyjnych technik diagnostycznych i 

leczniczych. 

 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

 Działalność szkoleniową i promocyjną. 

 Działalność wydawniczą. 
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 Organizowanie placówek medycznych, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i 

pomocowych. 

 Doradztwo i poradnictwo zawodowe, rodzinne i społeczne. 

 Przeciwdziałanie bezrobociu. 

 Rehabilitację leczniczą i społeczno-zawodową. 

 Wyrównywanie szans mężczyzn i kobiet. 

 Przeciwdziałanie dyskryminacji. 

 Organizowanie akcji i różnych przedsięwzięć mających na celu podniesienie 

świadomości społecznej wobec problemów osób wykluczonych społecznie, 

dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i defaworyzowanych. 

 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może działać wspólnie lub wspierać działalność 

innych osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.  

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012r. 

Fundacja ,, In Corpore’’ realizowała swoje cele, zgodnie z założeniami statutowymi poprzez 

zorganizowanie  międzynarodowej konferencji naukowej „Międzynarodowy Kongres 

Integracyjny na rzecz Osób Niesłyszących i Słabosłyszących ” we współpracy z Urzędem 

Miasta Częstochowa oraz firmą Med-el. 

Na konferencji przedstawione zostały innowacyjne metody pracy z dziećmi  z zaburzeniami 

słuchu. Dzięki takiemu przedsięwzięciu nauczyciele, terapeuci oraz rodzice mogli uzyskać 

wiedzę, niezbędne informacje oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną.  

Drugi Międzynarodowy Kongres Integracyjny na rzecz Osób Niesłyszących i 

Słabosłyszących był ciekawym merytorycznie i potrzebnym społecznie wydarzeniem. Ukazał 

duże zapotrzebowanie na cykliczną realizację tego typu spotkań, które na stałe powinny 

wpisać się w krajobraz polskich konferencji naukowo-metodycznych. 

W czerwcu 2013  Fundacja In Corpore wraz z ROME Metis zorganizowała spotkanie dla 

Dyrektorów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych poświęcone Kształceniu specjalnemu 

dla uczniów z niedosłuchem centralnym. Podczas spotkania zaprezentowane zostało przez 

senatora RP prof. Andrzej Misiołka stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie 

kształcenia specjalnego dla uczniów z niedosłuchem centralnym.  

Fundacja wdrożyła  również projekt SAPL  (stymulacja audio-psycho-lingwistyczna oparta na 

metodzie treningu słuchowego Alfreda Tomatisa). 

Fundacja ,, In Corpore’’  objęła 10 dzieci będących pod opieką Centrum Diagnostyki i Terapii 

„In Corpore” terapią opartą na stymulacji audio-psycho-lingwistycznej (SAPL).  Każde z 

dzieci zostało zdiagnozowane (testem lateralizacji oraz testem uwagi słuchowej) pod kątem 
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przeprowadzenia terapii. Diagnoza dotyczyła również wywiadu z rodzicami, pozwalającego 

na zebranie informacji o rozwoju dziecka.  

Uzyskane środki Fundacja ,, In Corpore’’ przeznaczyła na zrealizowanie pierwszego etapu 

terapii, polegającego na treningu słuchowym przy użyciu filtrowanych dźwięków. Dzieci 

uczestniczyły w sesjach terapeutycznych trwających 20 godzin (po 2 godziny dziennie). 

Dzięki korzyściom płynącym z zastosowania tej formy terapii dzieci mają szansę w 

przyszłości na samodzielne i satysfakcjonujące funkcjonowanie w nowoczesnym 

społeczeństwie. 

 

WYMIERNE REZULTATY REALIZACJI ZADAŃ 

Dzięki realizacji zadań osiągnięte zostały następujące rezultaty: 

- odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska społecznego dotyczącą uzyskana  wiedzy na 

temat metod pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami 

- uzyskanie niezbędnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia 

- możliwość dla wielu dzieci mających deficyty w rożnych sferach i obszarach  

funkcjonowania poprawy funkcji poznawczych ( zdolności słuchania , pamięci i rozumienia) , 

poprawy umiejętności uczenia się, umiejętności komunikacyjnych i społecznych  oraz 

samooceny , motywacji i kreatywności.  

 

3. OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI O 

SKUTKACH  FINANSOWYCH: 

Brak 

 

4. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI : 

UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU FUNDACJI IN CORPORE w sprawie zmiany adresu 

Fundacji  (Odpis w załączniku) 

UCHWAŁA NR 2/2013 ZARZĄDU FUNDACJI IN CORPORE w sprawie zmiany w statucie 

Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji „In Corpore” (Odpis w załączniku) 

 

5. WYSOKOŚĆ UZYSKANYCH PRZYCHODÓW Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ:  

  

Tytuł Suma przychodów 

Darowizny 1 600,00 

Zbiórka publiczna 0,00 

Organizacja szkoleń 84 550,00 

Usługi związane ze szkoleniami 37 842,00 

Wpłaty uczestników szkoleń 110,00 

RAZEM 124 102,00 
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6. ODPŁATNE ŚWIADCZENIA REALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ W RAMACH CELÓW  

STATUTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ :  

Brak  

 

7.  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

 

8. PONIESIONE KOSZTY NA : 

a) realizacje celów statutowych:  146 864,42 zł. ( w tym zużycie materiałów i energii 4 

590,92 zł.,  usługi obce 16 485,50 zł , wynagrodzenia : 125 788,00 zł. )  

b) koszty administracyjne :  6 823,40 zł  (w tym zużycie materiałów i energii 1 465,18, 

usługi obce 1 737,70 zł., podatki i opłaty brak , wynagrodzenia  brak , amortyzacja 3 

620,52, pozostałe brak. 

c) działalność gospodarcza: nie dotyczy 

d) pozostałe koszty: brak 

 

9. DANE O ZATRUDNIENIU W FUNDACJI: 

a)  łączna liczba osób zatrudnionych w Fundacji ,, In Corpore’’:  W okresie 

sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. 

b) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska:  

Brak osób zatrudnionych w Fundacji 

c) liczba osób  zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej : Nie dotyczy 

 

 

10. WYNAGRODZENIE WYPŁACANE W FUNDACJI:   

a)  wynagrodzenia- łącznie 125 788,00 zł. w tym  125 788,00 zł ( ad. pkt 8 a) ,  brak ( ad. 

pkt 8 b)  Wynagrodzenia wypłacone w oparciu o umowy o dzieło. 

 b) nagrody- brak 

c) premie – brak 

d) inne świadczenia – brak 

 

11. DANE O WYSOKOŚCI ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO                          

WYNAGRODZENIA: 

a) wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia : Brak  
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b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: Brak  

 

12. WYDATKI NA WYNAGRODZENIE Z UMÓW ZLECENIA 

 Brak  

 

13. UDZIELONE PRZEZ FUNDACJE POŻYCZKI PIENIĘŻNE 

Brak udzielonych pożyczek 

 

14. KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH:  

Brak   

 

15. DANE O NABYTYCH OBLIGACJACH:  

Brak nabyć 

 

16.WIELKOŚĆ OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA 

HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM TYCH SPÓŁEK 

Brak nabyć 

 

17. NABYTE NIERUCHOMOŚCI 

 brak nabyć 

 

18. NABYTE POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 

 Brak 

 

19. WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDACJI UJĘTYCH W SPRAWOZDANIACH 

FINANSOWYCH    SPORZĄDZANYCH DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH 

24 625,94  zł 

 

20. WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH 

SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH SPORZĄDZANYCH DLA CELÓW 

STATYSTYCZNYCH 

304,00 zł. 

 

21. DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I 

SAMORZĄDOWE Nie dotyczy 
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22. ROZLICZENIE FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH 

Zobowiązania podatkowe zostały uregulowane 

 

23. SKŁADANE DEKLARACJE PODATKOWE 

Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych: PIT 4 , CIT 8 

 

24. KONTROLE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

Brak kontroli w okresie sprawozdawczym  

 


