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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. 

Cele Fundacji:
promocja i ochrona zdrowia,
upowszechnianie innowacyjnych technik 
diagnostycznych i leczniczych,
działalność wydawnicza,
działalność szkoleniowa i promocyjna, 
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
podnoszenie świadomości społecznej  
wobec problemów osób wykluczonych  
społecznie, dysfunkcyjnych,  
niepełnosprawnych i defaworyzowanych,
rehabilitacja lecznicza i społeczno-
zawodowa,
organizowanie placówek medycznych, 
edukacyjnych, opiekuńczo-
wychowawczych i pomocowych,
przeciwdziałanie dyskryminacji,
wyrównywanie szans mężczyzn i kobiet,
diagnostyka i terapia niepłodności 
partnerskiej,
profilaktyka, diagnostyka i terapia  
prenatalna i postnatalna,
doradztwo zawodowe, rodzinne  
i społeczne.

Fundacja In Corpore
ul. Bażantów 2, Katowice
info@fundacjaincorpore.pl

NIP 634-254-89-36
REGON 240012773

KRS 0000226272
(data wpisu 14.01.2005)

Sprawozdanie z działalności

Fundacja 
In Corpore
AR. // 2016

Fundacja In Corpore 
jest wynikiem wspólnej ciężkiej pracy. 
Pasja do tego, co robimy, 
czyni nas pionierami w sektorze 
organizacji pozarządowych.

Działalność 
statutowa Fundacji

—
—

—
—
—
—

—

—

—
—
—

—

—
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Fundator
Fundacji In Corpore

Członkowie Zarządu
Fundacji In Corpore

Członek Zarządu do 3 kwietnia 2017

dr n. med. Jarosław Wieczorek

Maria Flanczewska-Wolny Iwona Wielesiewicz

Absolwent wydziału lekarskiego Śląskiej Akademii 
Medycznej i wydziału rehabilitacji AWF w Katowicach.
Od 1990 roku praca na Oddziale Położnictwa i Ginekologii  
w Szpitalu imienia L. Rydygiera w Katowicach.  
Od 2000 roku dyrektor NZOZ «Medyk» s.c., w ramach  
którego działają trzy poradnie położniczo-ginekologiczne  
i oddział szpitalny, udzielające około 1000 hospitalizacji  
oraz 15000 porad rocznie.

Autor 17 prac naukowych.

Wykładowca Kolegium Pedagogicznego Politechniki 
Śląskiej.

Logopeda, oligofrenopedagog,  
specjalista metody Tomatisa.

Członek Zarządu od 3 kwietnia 2017

Katarzyna Rychetsky

Pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, 
terapeuta. National Direktor For Poland 
metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu 
Johansena – JIAS , terapeutka Bilateralnej 
Integracji oraz trenerka tej metody.

Prezes
Fundacji In Corpore

dr n. hum. Iwona Sosnowska-Wieczorek

Doktor   nauk   humanistycznych,   adiunkt   na   Wydziale
Pedagogiki   i   Psychologii   Uniwersytetu   Śląskiego.
Logopeda, specjalista rehabilitacji słuchu i mowy oraz 
rehabilitacji poimplantowej, specjalista terapii Tomatisa,
surdopedagog, terapeuta rodzinny.
Dyrektor Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore,  
Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, które pod swoją opieką mają 
już ponad 1000 dzieci.

Autorka i współautorka książek oraz artykułów 
z zakresu rehabilitacji słuchu i mowy.

 

Członek Zarządu
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Przewodniczący
Rady Fundacji

Członkowie Rady
Fundacji In Corpore

dr n. med. Wojciech Marcinkowski

Specjalizacje chorób wewnętrznych, 
nefrologii, transplantologii klinicznej.

Autor 38 publikacji naukowych.

Pełnomocnik
Zarządu Fundacji In Corpore

Monika Marcinkowska

Członek Rady Fundacji

Jadwiga Kucharska

Niezależny audytor wewnętrzny
(Ministerstwo Finansów).

Członek Rady Fundacji

Prof. zw. dr hab. Aniela Korzon

Nauczyciel akademicki, pedagogika 
specjalna: surdopedagogika, metodyka 
nauczania dzieci niesłyszących.   
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Kierownik
Studiów Podyplomowych

Wicedyrektor ds. Organizacji
Kursów i Szkoleń

Specjalista ds. 
logistyki i zarządzania

Brand Manager
Opiekun Marki In Corpore

dr Jerzy Wolny

Aneta Gutowska

Wykładowca Kolegium Pedagogicznego Politechniki 
Śląskiej.
Specjalizacje: technologie informacyjne w edukacji, 
autonomia osób niepełnosprawnych, innowacyjność w 
edukacji.

Fizjoterapeuta, specjalista metody NDT-Bobath,  
PNF, specjalista metody Cranio-Sacralnej.

Ewa Mocha

Specjalista w zakresie komunikacji 
wizualnej.
Specjalizuje się w kampaniach 
wizerunkowych — pozycjonowaniu 
rynkowym marki w aspekcie jej wartości 
funkcjonalnych i symbolicznych.

Patrycja Gołębiowska

Absolwentka wydziału fijoterapii Akademii Wychowania 
Fizycznego w Katowicach.
W szeregach Fondacji In Corpore od 2015 roku.

Fizjoterapeuta, terapeuta ręki, 
terapeuta metody czaszkowo-krzyżowej.

Raport roczny // 2016 Ewa Mocha — total brand experience. Fundacja In Corpore10 // // 11



Przesiewowe badania słuchu. 
Podsumowanie zrealizowanych projektów.

Audiometria Sentiero ©  
Magic pozwala  
na wiarygodne badanie dzieci 
już 4- i 5-letnich.  
Dzieci wcielają się w rolę 
lekarza i mają zdiagnozować 
chore zwierzątka. 
W przypadku, kiedy dzieci  
były mocno zestresowane  
lub wyniki wskazywały  
na problemy ze słuchem, 
badania były powtarzane  
w celu weryfikacji. 
Dzieciom, u których 
wykluczono problemy  
ze słuchem obwodowym,  
a z kwestionariusza uwagi 
słuchowej  i wywiadu wynikało, 
że mogą mieć problemy z 
prawidłowym przetwarzaniem 
słuchowym, przeprowadzono 
testy BASD. 

Testy zostały opracowane 
w ramach projektu  
finansowanego przez 
Federalne Ministerstwo 
Oświaty i Badań Naukowych 
przez prof. Katrin Neumann  
z Uniwersytetu w Bochum  
we współpracy z  Path  
Medical GmbH.  
Są to testy psychoakustyczne 
mające potwierdzić lub 
wykluczyć zaburzenia 
przetwarzania słuchowego. 
Przeznaczone są dla różnych 
grup wiekowych w tym  
dla dzieci od 4 roku życia. 

Światowe Centrum Słuchu 
w Kajetanach opublikowało 
wyniki projektu badawczego 
nad wiarygodnością badań 
słuchu u dzieci w 4 i 5 rż.

Ocena powtarzalności 
badań audiometrycznych 
wykonywanych u dzieci 
w wieku 5, jak i 4 lat wykazała, 
że możliwe jest wykonanie  
wiarygodnego badania 
audiometrycznego u dzieci 
w wieku przedszkolnym.

W ramach projektów 
przebadanych zostało około 
120 dzieci: 60 dzieci w 5 
roku życia, uczęszczających 
do przedszkola miejskiego 
w Katowicach – projekt 
badań przesiewowych pod 
kątem zaburzeń słuchu oraz 
przetwarzania słuchowego 
– oraz około 60 uczniów 
klas pierwszych wybranych 
szkół podstawowych w 
Siemianowicach Śląskich.
Badania odbywały się 
w przyjaznym i znanym 
dzieciom otoczeniu, o tej 
samej porze dnia, w tym 
samym pomieszczeniu (bez 
kabiny ciszy). Procedura 
badania góra–dół, 
przewodnictwo powietrzne, 
na 8 częstotliwościach.

Wyniki potwierdzają 
zasadność prowadzania 
badań przesiewowych 
słuchu u dzieci młodszych. 
Wdrażanie programów 
profilaktycznych 
pozwola na wykrycie 
niedosłuchu centralnego, 
a programy terapeutyczne 
dla dzieci, u których 
zdiagnozowane zostaną 
zaburzenia, wyrównuje 
ich szanse edukacyjne, 
co przekłada się na ich 
lepsze funkcjonowanie 
na późniejszych etapach 
edukacji i w życiu dorosłym.

W ramach działalności 
statutowej fundacja wydała 
«CAPD. Centralne 
zaburzenia przetwarzania 
słuchowego» opracowanie 
Katarzyny Rychetsky, 
stanowiące przegląd 
istotnych zagadnień dla 
osób pracujących z dziećmi 
i młodzieżą z deficytami 
przetwarzania informacji 
słuchowej.
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Wyniki przeprowadzonych 
badań słuchu.

Dzieci niebadane 

1 |  przedszkolaki
7 |  wiek szkolny

3%

Dzieci o słuchu 
fizjologicznym w normie
26 |  przedszkolaki
23 |  wiek szkolny

64%

Dzieci 
z niedosłuchem 
13 |  przedszkolaki
20 |  wiek szkolny

28%

Grupa ryzyka zaburzeń 
przetwarzania APD 
20 |  przedszkolaki
12 |  wiek szkolny

5%

Grupa badawcza 
– 122 dzieci

W grupie badawczej 49 dzieci 
miało słuch fizjologiczny 
w normie, a z kwestionariusza 
uwagi słuchowej i wywiadu 
nie było żadnych informacji 
wskazujących na problemy  
ze słuchem.
33 miało nieprawidłowe wyniki 
badań audiometrycznych  
i zostało skierowanych  
do lekarza specjalisty.
32 dzieci miało słuch 
fizjologiczny w normie, 
jednak kwestionariusz uwagi 
słuchowej wskazywał  
na problemy z przetwarzaniem 
słuchowym, z czego 20 zostało 
zakwalifikowanych do badań  
w kierunku ryzyka APD.

14 zostało skierowane  
do dalszej pogłębionej 
diagnozy i profilaktycznie  
na treningi słuchowe Tomatisa 
lub indywidualnej stymulacji 
Johansena IAS. 
U 6 dzieci nie stwierdzono 
ryzyka APD.

8 dzieci nie zostało 
przebadanych.
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Organizacja bezpłatnych
wykładów i konsultacji

1

2

4 marca 2016 
Poruszono kwestie dotyczące 
skutecznego komunikowania się  
z dzieckiem, wzmacniania zachowań  
pożądanych i wygaszania 
nieodpowiednich, nagradzania dzieci i 
wyciągania konsekwencji wobec nich. 
Autorką wykładu była mgr Katarzyna 
Więcek, certyfikowany terapeuta 
TSR terapii krótkoterminowej, 
psychoterapeuta Gestalt, 
dyplomowany coach, trener biznesu.

19 maja 2016 
Wykład prowadziła dr n. med. Daniela 
Kurczabińska-Luboń – specjalista  
z zakresu medycyny zapobiegawczej, 
przeciwstarzeniowej i mikroodżywiania 
oraz specjalista w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej terapii. 
Adiunkt na Wydziale Opieki Zdrowotnej
Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych  
w Rudzie Śląskiej. 

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

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

3

4

28 września 2016 
Bezpłatny wykład poprowadziła
Katarzyna Rychetsky, pedagog 
korekcyjny i wczesnoszkolny, 
terapeuta, National Director  
For Poland metody Indywidualnej 
Stymulacji Słuchu Johansena – IAS, 
terapeutka i trenerka Bilateralnej 
Integracji.

14 października 2016 
Poruszono kwestie dotyczące nowych 
metod nauczania języka angielskiego, 
które zapewniają jednocześnie 
wspomaganie rozwoju psychicznego 
(poznawczego, językowego, 
intelektualnego) i ruchowego dzieci,  
co podnosi gotowość uczenia się, a tym 
samym zwiększa jego skuteczność.  
Autorski wykład prof. Marty 
Bogdanowicz, dr Katarzyny M. 
Bogdanowicz i dr Marty Łockiewicz.

Zaburzenia przetwarzania 
słuchowego APD oraz 
Integracji Bilateralnej.

The Good Start Method  
for English – GSM

17 listopada 2016
Z okazji Międzynarodowego Dnia Wcześniaka w 2016 roku  
oprócz konferencji Fundacja In Corpore wraz z Centrum Diagnostyki i Terapii 
zorganizowała bezpłatne wielospecjalistyczne konsultacje medyczne 
i terapeutyczne dla przedwcześnie urodzonych dzieci oraz ich rodziców.  
Dzieci mogły spotkać się z neurologiem, kardiologiem oraz otolaryngologiem. 
Mogły także skorzystać z bezpłatnych badań słuchu. 
Do dyspozycji dzieci i ich rodziców byli także terapeuci na co dzień pracujący 
w Centrum In Corpore – psycholog, fizjoterapeuta, terapeuta integracji 
sensorycznej oraz neurologopeda. 

Dzień Wcześniaka. Wczesna interwencja specjalistyczna 
gwarancją optymalnego rozwoju dziecka.

5
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1

2

3

2 marca 2016 
Konferencja zorganizowana wspólnie  
z Urzędem Miasta Częstochowa,.
Wzięło w niej udział ponad 120 osób.

2 czerwca 2016 
Konferencja zorganizowana wspólnie  
z Urzędem Miasta Siemianowice Śląskie. 
Wzięło w niej udział ok. 300 osób.

17 listopada 2016 
Konferencja zorganizowana w Centrum 
In Corpore w  ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Wcześniaka.

Zaburzenia funkcjonowania 
społeczno-emocjonalnego

Zaburzenia funkcjonowania 
społeczno-emocjonalnego

Wczesna interwencja 
specjalistyczna gwarancją 
optymalnego rozwoju dziecka

4

5

30 września  2016 
Konferencja stanowiła część projektu realizowanego wspólnie z Urzędem Miasta 
Katowice — Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń słuchu oraz przetwarzania 
słuchowego u 5-latków oraz zwiększenie świadomości wychowawców nt. niedosłuchu 
centralnego. Honorowy Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Katowice.

1 października 2016 
Konferencja zorganizowana została przez Fundację oraz Radną Miasta Krakowa
Małgorzatę Jantos, a Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski  
objął ją Honorowym Patronatem. Stanowiła inaugurację Tygodnia Słuchu.

Usłysz w hałasie — zadbaj o słuch.
Nowe  aspekty diagnostyki, terpii i  edukacji.

Usłysz w hałasie 
— zadbaj o słuch.

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.
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Spot promujący wydarzenie wyświetlano w krakowskich środkach 
komunikacji miejskiej, a także w mediach społecznościowych 
oraz na dedykowanej stronie internetowej: uslyszwhalasie.pl

W dniach 1-7 października 
z inicjatywy Urzędu Miasta 
Krakowa, Radnej Miasta 
Krakowa Małgorzaty Jantos 
oraz Fundacji In Corpore, 
pod honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Krakowa 
Jacka Majchrowskiego 
obchodzony był Tydzień Słuchu. 

Podjęto działania, które miały 
na celu zwrócenie uwagi 
mieszkańców Krakowa 
na czynniki ryzyka 
występowania zaburzeń słuchu, 
problemy wynikające  
z braku odpowiednio wczesnej
diagnozy oraz konieczność 
wykonywania badań 
profilaktycznych w tym zakresie.

W dniach 10-16 października 
kontynuując działania 
rozpoczęte w Krakowie 
Fundacja In Corpore 
zorganizowała analogiczną 
akcję Tygodnia Słuchu 
w Katowicach.
W ramach obchodów 
odbywały się konsultacje 
telefoniczne oraz bezpłatne 
badania słuchu 
dla dzieci i dorosłych.

Tydzień Słuchu 
zainicjował akcję 
społecznościową 
Od ucha do ucha.

Organizacja
Tygodnia Słuchu

W ramach Tygodni Słuchu 
powstała dedykowana dla akcji 
strona —
uslyszwhalasie.pl
na której publikowano wydarzenia 
towarzyszące inicjatywie:
«Hałas w Krakowie» 
dodatek do Gazety Wyborczej,
bezpłatne badania słuchu 
dla mieszkańców Krakowa i okolic 
(wspólnie z firmą Słuchmed i 
innymi punktami partnerskimi), 
bezpłatne konsultacje 
dot. zaburzeń słuchu 
(wspomagane specjalistami 
Centrum Diagnostyki  
i Terapii In Corpore).
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Od ucha do ucha to kampania 
społeczna, dotycząca 
profilaktyki chorób słuchu, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
centralnych zaburzeń 
przetwarzania słuchowego.

Nadrzędnym celem kampanii 
jest promocja zdrowia 
i powszechna edukacja 
w zakresie występowania 
czynników ryzyka zaburzeń 
słuchu i wynikających z nich 
zagrożeń. Uświadamianie 
problemu oraz możliwości 
jego diagnostyki i terapii.

W ramach kampanii społecznej 
organizujemy: bezpłatne 
badania słuchu, konsultacje  
i wiele innych…
Skupiamy się na budowaniu 
świadomości zbiorowej 
oraz poprawie jakości życia 
osób niedosłyszących, 
często zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 
zwiększając  tym samym 
szanse ich integracji.

Kampania Społeczna
Od ucha do ucha

Raport roczny // 2016 Ewa Mocha — total brand experience. Fundacja In Corpore24 // // 25



Rozmawiajmy ciszej, 
nie krzyczmy  do siebie, 
a skorzysta na tym nasze zdrowie.

Żyjemy 
w coraz głośniejszym świecie…
Już co 3 osoba na świecie 
odczuwa dyskomfort z powodu 
nadmiernego hałasu.

Wyniki badań przesiewowych 
słuchu u noworodków pokazują, 
że wrodzone zaburzenia 
słuchu stwierdza się u około 
1–2 dzieci na 1000 urodzeń.
Badania prowadzone przez 
Fundację In Corpore wykazały, 
że tylko w 1 placówce 
w Katowicach prawie połowa 
dzieci manifestuje problemy 
ze słuchem w tym centralne 
zaburzenia przetwarzania 
słuchowego. 
Nawet co 6 dziecko 
może mieć różnego 
rodzaju problemy związane 
ze słuchem.
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Family Camp 2016
– turnus rehabilitacyjny 
dla dzieci zaimplantowanych 

Odbywały się także zajęcia dodatkowe, takie jak ogniska, nauka 
pływania, nauka makijażu, zajęcia z bibułczarką, malarskie, 
rękodzielnicze, zajęcia psycho-ruchowe i gimnastyczne,  
w tym zumba dla mam oraz wspólne kibicowanie reprezentacji Polski.
Family Camp to nie tylko terapia dla dzieci, ale także wyjazd 
edukacyjny dla rodziców, którzy potrzebują wsparcia fachowców,  
aby pomóc swoim pociechom w prawidłowym funkcjonowaniu  
w świecie dźwięków. W tym celu zorganizowano cykl wykładów 
dla rodziców – specjaliści różnych dziedzin zaprezentowali wykłady: 
Iwona Sosnowska-Wieczorek, Anna Zwierzchowska,  
Joanna Brachmaier «Holistyczny rozwój dziecka»,  
Katarzyna Golędzinowska, 
Katarzyna Rychestky «Muzyczny mózg bilateralnie zintegrowany».

18-26 czerwca  2016
Family Camp to turnus 
rehabilitacyjny dla dzieci 
zaimplantowanych oraz ich 
rodziców lub opiekunów, 
organizowany przez fundację 
we współpracy z Centrum 
Diagnostyki i Terapii In Corpore 
oraz firmą MED-EL, światowym 
liderem w dziedzinie implantów 
słuchowych.
W trakcie turnusu prowadzono 
różnego rodzaju terapie 
i zajęcia rehabilitacyjne, 
m.in.: zajęcia logopedyczne, 
szereg terapii psychologiczno-
pedagogicznych, cranio-
sacralnych, fizjoterapii, arteterapii, 
Bilateralnej Integracji oraz 
różnego rodzaju treningów  
słuchowych ze szczególnym 
uwzględnieniem metody 
Johansena.  

Hotel Fero Lux 
Korbielów
2016

5
wykładowców, 
specjalistów 
różnych dziedzin

19 
terapeutów, 
specjalistów 
Centrum 
Diagnostyki i Terapii

7 dni
terapii i dobrej 
zabawy

670 h
terapii i zajęć 
rehabilitacyjnych

26
dzieci wraz 
z rodzicami
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Centrum Diagnostyki i Terapii
In Corpore

W ramach działalności charytatywnej fundacja In Corpore na wniosek rodziców pokrywa 
koszty wybranych konsultacji specjalistycznych dla dzieci wymagających wsparcia.  
W 2016 roku Fundacja sfinansowała 471 dzieciom konsultacje lub terapie specjalistyczne.
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Imprezy okolicznościowe
dla podopiecznych 
In Corpore

Fundacja In Corpore  na co dzień 
wspiera integrację różnych 
środowisk oraz czuwa nad 
zapewnieniem holistycznego 
podejścia do rozpoznania  
i rehabilitacji w Centrach 
Diagnostyki i Terapii w Katowicach, 
Częstochowie i Dąbrowie Górniczej. 

Fundacja In Corpore w 2016 roku 
zorganizowała w placówkach 
In Corpore imprezy okolicznościowe 
m.in. z okazji Dnia Dziecka, 
Andrzejek, Mikołaja, Pierwszego 
Dnia Wiosny, Dnia Kwiatów,  
Dnia Teatru, Walentynek.  
W imprezach tych jako 
wolontariusze uczestniczyli  
studenci Wydziału Pedagogiki  
i Psychologii Uniwersytetu 
Śląskiego oraz gimnazjaliści  
22 Gimnazjum w Katowicach.   
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Kursy i szkolenia,
studia podyplomowe

Od października 2016 roku 
Fundacja In Corpore wspólnie 
z Wyższą Szkołą Pedagogiczną 
im. Janusza Korczaka realizuje 
studia podyplomowe na kierunku: 
Wczesne wspomaganie 
rozwoju, rewalidacja i terapia 
pedagogiczna dziecka 
ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.  
W studiach uczestniczy 
34 studentów.

FDM – Model Zniekształcenia Powięzi, 
Metoda PNF,
Kinematic Taping®,
Terapia ręki,
Sensomotoryka i system Gymstick,
Thera Band® Academy  
– równowaga mięśniowa, stabilizacja stawów kręgosłupa i obwodowych,
Analiza rozwoju ruchowego dziecka w 1. r.ż.,
Opóźnienie neuromotoryczne  
– Stymulacja i Wygaszanie Odruchów Sally Goddard,
Nauka pływania wg koncepcji HALLIWICK,
Diagnostyka i podstawowe zasady leczenia zachowawczego  
skolioz idiopatycznych,
Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży,
Terapia Czaszkowo-Krzyżowa – Craniosacralna,
Terapia Polarity,
Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy,
OUN – zabezpieczenie narządu ruchu u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego  
układu nerwowego,
Ortoptyka – zaburzenia funkcji wzrokowych,
Integracja Bilateralna,
Dysfunkcje SI u dzieci z autyzmem,
Metoda Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne,
Metoda Dobrego Startu,
EEG-Biofeedback,
Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych,  
zw. z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii,
Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych dr Anny Regner, 
AAC – Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod  
porozumiewania się,
Diagnoza i pomoc uczniowi z trudnościami w nauce  
– zaburzenia przetwarzania słuchowego APD,
Nadwrażliwość słuchowa,
Diagnoza dysleksji rozwojowej,
Dysleksja, a nauczanie języków obcych.

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 osób.
Wśród najpopularniejszych tematów znalazły się m.in.:

–
–
–
–
–
–

–
–

–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–

–

–
–
–
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W ramach działalności charytatywnej Fundacja In Corpore przekazała 
w 2016 roku dwie darowizny na rzecz Fundacji Iskierka zajmującej się 
pomocą dzieciom z chorobą nowotworową oraz Klubu Młodzieżowego 
Wspólnoty Dobrego Pasterza.

W niedzielę 4 grudnia w Teatrze Rozrywki w Chorzowie odbył się 
uroczysty koncert z okazji dziesięciolecia istnienia Fundacji Iskierka. 
W ramach tego koncertu wystąpiła Dziecięca Orkiestra Onkologiczna, 
złożona z podopiecznych ośrodków onkologicznych. 
Orkiestrę wspierał Chór Prezesów, czyli szefów instytucji i  firm,  
które wspierają działania Fundacji Iskierka.  
W Chórze Prezesów zaśpiewała również 
dr iwona Sosnowska-Wieczorek, Prezes Fundacji In Corpore  
i  Dyrektor Centrum Diagnostyki i  Terapii In Corpore.

Fundacja In Corpore została 
partnerem projektu – 
 «Duże sprawy w małych 
głowach», to tytuł książki,  
która przeznaczona jest  
dla dzieci i  opowiada  
o niepełnosprawności.

Opowiada bez zadęcia,  
bez patosu, po prostu 
objaśniając dzieciom, 
na czym polega autyzm, 
niepełnosprawność 
ruchowa, intelektualna 
czy niepełnosprawności 
wynikające z zaburzeń 
funkcjonowania zmysłów 
wzroku i słuchu.  
To pierwsza na polskim 
rynku wydawniczym pozycja 
w przystępny sposób  
wyjaśniająca, jak funkcjonują 
osoby z niepełnosprawnością, 
jak postrzegają i odczuwają 
świat, na jakie bariery 
napotykają w swoim życiu,  
wreszcie w jaki sposób 
można się z nimi komunikować. 

Organizacje
pozarządowe
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Partnerstwo.

Fundacja podejmuje 
współpracę z firmami,  
które dzięki swoim 
darowiznom, podarunkom 
rzeczowym oraz 
nieodpłatnie świadczonym 
usługom wspierają realizację 
celów statutowych.

Fundacja In Corpore realizuje 
swoje cele między innymi dzięki 
wsparciu: firmy MED-EL, 
sieci Aptek Isofarm, firmy Oticon, 
firmy Słuchmed, firmy Bogusław 
Grzeszek BG Biuro,  
Moxo Solutions,  RAFAGO, 
Lambertz Polonia Sp. z o.o.,  
Lyreco Polska SA, Apteki 
“VITALIS” Cabak, Kina Helios, 
Apteki Prywatnej pani Wandy 
Rokickej, Księgarni Dom Książki  
w Dąbrowie Górniczej, 
pana Mariusza Modelskiego  
z firmy Format s.c.  
Hurtownia papieru oraz  
Kancelarii Radców Prawnych  
Koza – Nessmann – Tajak – Mura 
Spółka Partnerska. 
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Dziękuję za uwagę. 

Ewa Mocha 
— total brand experience
e.mocha@fundacjaincorpore.pl


