SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN CORPORE ZA ROK 2015

1. DANE REJESTRACYJNE
a) nazwa: Fundacja In Corpore
b) siedziba: ul. Bażantów 2, 40-668 Katowice
c) adres do korespondencji: ul. Bażantów 2, 40-668 Katowice
d) e-mail: info@fundacjaincorpore.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
Iwona Wielesiewicz– członek Zarządu
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.
 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.
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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 2015 r.
Fundacja ,, In Corpore’’ realizowała swoje cele, zgodnie z założeniami statutowymi poprzez:
1. Realizację wspólnie z partnerami Unijnego Projektu Systemowego
Fundacja In Corpore wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w
Katowicach oraz Wyższą Szkołą Lingwistyczną w Częstochowie w okresie od 01 stycznia 2014 roku do
30 czerwca 2015 roku zrealizowała projekt systemowy „Kompetencje nauczyciela gwarancją
optymalnego rozwoju dziecka” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowana kadra systemu
oświaty.
Celem głównym projektu „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” było
podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, pedagogów, psychologów i
logopedów w zakresie zaspokajania potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych dzieci dysfunkcyjnych.
Uczestnicy projektu brali udział w następujących formach wsparcia:
• studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (241 osób)
• studia podyplomowe o charakterze doskonalącym „Neurologopedia dziecięca” (60 osób)
• 7 kursów doskonalących w zakresie rozwiązywania problemów rozwojowo - edukacyjnych dzieci
niepełnosprawnych (210 osób)
• konferencje merytoryczne
• sieci współpracy i samokształcenia
W ramach projektu powstały nieodpłatne poradniki w tym:
Funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu masowym. – Szymon Godawa
Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-3 lata. – Iwona Sosnowska-Wieczorek
Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-6 lat. – Szymon Godawa
Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 6 lat. – Szymon Godawa

2. Organizację konferencji naukowo-medycznych
I.
20 marca 2015 odbyła się pierwsza z dwóch konferencji merytorycznych w ramach
projektu "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka".
Konferencja dotyczyła problematyki centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowego
(niedosłuchu centralnego) u dzieci, adresowana była do nauczycieli, logopedów,
psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych pracujących w przedszkolach,
szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub placówkach
opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa śląskiego.
II.

17 kwietnia 2015 roku odbyła się druga konferencja merytoryczna, realizowana w
ramach projektu "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka".
Jak poprzednia konferencja, tak i ta była adresowana do nauczycieli, logopedów,
psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych pracujących w przedszkolach,
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szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub placówkach
opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa śląskiego. Tym razem tematem
rozważań było wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.
III.

26 czerwca 2015 w Częstochowie odbyła się konferencja pod hasłem
"Interdyscyplinarność kluczem do sukcesu w skutecznym wspomaganiu rozwoju
dziecka". Konferencja stanowiła podsumowanie projektu "Kompetencje nauczyciela
gwarancją optymalnego rozwoju dziecka", realizowanego przez Fundację In Corpore
wspólnie z Wyższą Szkołą Lingwistyczną w Częstochowie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem
Metodycznym w Katowicach i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

IV.

18 listopada 2015 r. odbyła się zorganizowana przez Fundację In Corpore oraz Moxo
Solution - Diagnoza ADHD konferencja pod hasłem "Obalamy mity na temat ADHD oraz
innych zaburzeń w zachowaniu". Konferencja przeznaczona była dla dyrektorów szkół,
pedagogów, psychologów, wychowawców, nauczycieli, logopedów oraz innych
specjalistów pracujących na co dzień z dziećmi.

3. Organizację bezpłatnego wykładu
28 października 2015 r. Fundacja In Corpore miała przyjemność zaprosić wszystkich
zainteresowanych na bezpłatny wykład poprowadzony przez Katarzynę Rychetsky - pedagoga
korekcyjnego i wczesnoszkolnego, terapeutę, National Direktor For Poland metody Indywidualnej
Stymulacji Słuchu Johansena– JIAS, terapeutkę Bilateralnej Integracji i trenerkę tej metody. Wykład
składał się z trzech boków tematycznych: niedosłuch centralny, integracja bilateralna oraz
nadwrażliwości słuchowe.

4. Bezpłatne porady dietetyka
Dzięki działaniom Fundacji In Corpore dzieci będące pod opieką Centrum w Katowicach, Dąbrowie
Górniczej i Częstochowie (realizujące program Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Rehabilitacji
Słuchu i Mowy, Rehabilitacji Wzroku, Rehabilitacji Wieku Rozwojowego) mogły w listopadzie i
grudniu 2015 skorzystać z bezpłatnych konsultacji z dietetykiem.
5. Organizacja Dnia Wcześniaka
Z okazji Międzynarodowego Dnia Wcześniaka Fundacja In Corpore wraz z Centrum Diagnostyki i
Terapii In Corpore zorganizowała bezpłatne wielospecjalistyczne konsultacje medyczne i
terapeutyczne oraz na warsztaty terapeutyczne dla przedwcześnie urodzonych dzieci oraz ich
rodziców. Warsztaty odbyły się w 14 listopada 2015r..
Dzieci mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji medycznych i spotkać się z neurologiem,
kardiologiem oraz otolaryngologiem. Mogły także skorzystać z bezpłatnych badań słuchu.
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Do dyspozycji dzieci i ich rodziców byli także terapeuci na co dzień pracujący w Centrum In Corpore psycholog, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej oraz neurologopeda, którzy pomagali
rodzicom rozwiać wątpliwości dotyczące rozwoju ich pociech.
Dzieci od 3 roku życia wzięły udział w warsztatach Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i wraz z
rodzicami mogły się przenieść do wspaniałego świata wspólnej zabawy. Zajęcia z choreoterapii
zafascynowały wszystkich magią muzyki i tańca.
Szczególnym partnerem niniejszego przedsięwzięcia jest Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu,
będący wiodącą placówką w regionie ratującą życie wcześniaków, który jak co roku obchodzi
Bytomski Dzień Wcześniaka, by wspierać rodziców w rozwiązywaniu codziennych problemów
związanych z opieką nad wcześniakiem. Utworzył on Bytomską Szkołę Świadomego Rodzicielstwa,
prowadzi gazetkę szpitalną „Klinika" poruszającą problemy wcześniaków, kangurowania, karmienia i
sprawy związane z opieką nad dzieckiem w szpitalu i po wyjściu do domu.
Patronem akcji była TVP Katowice.
6. Organizację imprez okolicznościowych
Fundacja In Corpore w 2015 roku zorganizowała w placówkach In Corpore imprezy
okolicznościowy z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołaja.

7.
Finansowanie konsultacji specjalistycznych
W ramach działalności charytatywnej Fundacja In Corpore na wniosek rodziców pokrywa koszty
wybranych konsultacji specjalistycznych dla dzieci wymagających wsparcia.
8. Odpłatne kursy i szkolenia
Fundacja In Corpore wprowadza oraz upowszechnia nowoczesne metody diagnostyczne i
rehabilitacyjne poprzez organizowanie odpłatnych kursów i szkoleń realizowanych przez Niepubliczną
Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. W 2015 roku zorganizowano 54 różnych
kursów, szkoleń i warsztatów, w których łącznie uczestniczyło 1038 osób.
9. Wspieranie holistycznego podejścia do diagnostyki i terapii w Centrum Diagnostyki i Terapii w
Katowicach, Częstochowie i Dąbrowie Górniczej.
Fundacja In Corpore na co dzień wspiera integrację różnych środowisk oraz czuwa nad
zapewnieniem holistycznego podejścia do diagnostyki i terapii w Centrach Diagnostyki i Terapii w
Katowicach, Częstochowie i Dąbrowie Górniczej.

WYMIERNE REZULTATY REALIZACJI ZADAŃ
Dzięki realizacji zadań osiągnięte zostały następujące rezultaty:
- 301 osób ukończyło studia podyplomowe realizowanych w ramach projektu unijnego
- 210 osób wzięło udział w 7 kursach doskonalących w zakresie rozwiązywania problemów
rozwojowo - edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych
- 75 osób zaangażowało się w sieci współpracy i samokształcenia
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- 240 osób wzięło udział w konferencji na temat niedosłuchu centralnego w ramach projektu
unijnego
- 260 osób wzięło udział w konferencji na temat wczesnego wspomagania w ramach projektu
unijnego
- 170 osób wzięło udział w konferencji "Interdyscyplinarność kluczem do sukcesu w skutecznym
wspomaganiu rozwoju dziecka"
- 50 osób wzięło udział w konferencji "Obalamy mity na temat ADHD oraz innych zaburzeń w
zachowaniu"
-13 osób skorzystało z bezpłatnych porad dietetyka
- 42 dzieci skorzystało z bezpłatnych konsultacji i badań podczas Dnia Wcześniaka
- 289 dzieciom Fundacja sfinansowała konsultacje specjalistyczne
- W 2015 roku w ramach działalności Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In
Corpore zrealizowano 27 kursów oraz warsztatów, w których wzięło udział 1038 kursantów.
3. OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI O SKUTKACH
FINANSOWYCH:
Brak
4. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI :
W 2015 roku Zarząd Fundacji In Corpore nie podejmował żadnych uchwał.
5. WYSOKOŚĆ UZYSKANYCH PRZYCHODÓW Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ:
Tytuł
Darowizny
Projekt – kompetencje nauczycieli
Organizacja szkoleń
Pozostałe przychody
Wkład własny-wynagrodzenie nauczycieli
Wynik rozliczenia lat poprzednich
RAZEM

Suma przychodów
600,00
300 473,76
960 854,90
1,00
95 161,09
27 780,75
1 384 871,50

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: 1.247.774,19 zł.
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b) koszty administracyjne : 15.590,24 zł (w tym zużycie materiałów i energii 0zł, usługi obce
6.967,88 zł., podatki i opłaty 1.795,00zł , wynagrodzenia 0zł , amortyzacja 6.827,36 zł, pozostałe
0zł).
c) działalność gospodarcza: nie dotyczy
d) pozostałe koszty: 0 zł
9. DANE O ZATRUDNIENIU W FUNDACJI:
a) łączna liczba osób zatrudnionych w Fundacji In Corpore: 1 osoba zatrudniona w ramach realizacji
projektu unijnego
b) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska: Specjalista do
spraw planowania zajęć
c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej : nie dotyczy

10. WYNAGRODZENIE WYPŁACANE W FUNDACJI:
a) wynagrodzenia- łącznie 378.003,44 zł. w tym 161.715,88 zł (ad. pkt 8 a) , 0,00 zł ( ad. pkt 8 b)
Wynagrodzenia wypłacone w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz umowę o pracę.
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
b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia: Brak
12. WYDATKI NA WYNAGRODZENIE Z UMÓW ZLECENIA
372.424,15 zł
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
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18. NABYTE POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE
2.000,00 zł
19. WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDACJI UJĘTYCH W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH
SPORZĄDZANYCH DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH
153.425,39 zł
20. WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH SPRAWOZDANIACH
FINANSOWYCH SPORZĄDZANYCH DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH
30.166,62 zł
21. DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE
Nie dotyczy
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
Kontrola Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore przez Kuratorium
Oświaty w Katowicach. Ewaluacja problemowa zewnętrzna w celu ustalenia poziomu spełniania przez
placówkę wymagań zawartych w rozporządzeniu MEN z dnia7.10.2009 r. wraz ze zmianami z
10.05.2013r.
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