Sprawozdanie merytoryczne
Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE
za rok 2015
Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE
AUDEul. Żołnierzy Września 73/6, 41- 500 Chorzów
KRS: 0000524653, data wpisu: 24 września 2014 r.
Regon: 243685254
NIP: 6272739863

W roku 2015 w skład zarządu wchodzili:
Katarzyna Sujkowska-Sobisz - prezes zarządu
Tomasz Sobisz – wiceprezes zarządu

Cele statutowe Fundacji:
a) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez upowszechnianie i
kształtowanie postaw patriotycznych;
b) działania

służące

upowszechnieniu

zasad

demokratycznego

państwa

prawa,

przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania
publicznego oraz działalności strażniczej, jako formy kształcenia obywatelskiego;
c) działania na rzecz ochrony praw obywatelskich, równych praw kobiet i mężczyzn oraz
mniejszości, a także propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności;
d) działania sprzyjające dialogowi społecznemu na tematy polityczne, kulturalne i naukowe;
e) promowania, zwłaszcza wśród młodzieży, idei praworządności w duchu zasad
wolnorynkowych oraz propagowania idei samorządności;
f)

działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym
wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców, dzieci i młodzieży ze
środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo);

g) działania na rzecz na rzecz edukacji, nauki, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i
tradycji;
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h) działalność proekologiczna oraz promocja i ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
i)

działania na rzecz promocji nauki, kultury, sztuki oraz zdrowia;

j)

udzielanie wsparcia materialnego inicjatywom zgodnym z celami fundacji.

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE jest młodą organizacją pozarządową,
której głównymi celami są: wzmacnianie demokracji i postaw obywatelskich, propagowanie
transparentności w życiu publicznym, wyrównywanie szans grup słabszych i zagrożonym
wykluczeniem społecznym oraz działanie na rzecz nauki, edukacji i ochrony dziedzictwa
narodowego.
Cele te Fundacja chce realizować poprzez inicjowanie i uczestniczenie w przedsięwzięciach
angażujących społeczność lokalną oraz integrujących przedstawicieli różnych warstw
społecznych.
Fundacja Agere Aude powstała we wrześniu 2014 r., składa się z osób zaangażowanych w
życie społeczności lokalnych oraz z dużym doświadczeniem w pracy w organizacjach
pozarządowych, m.in. w:
•

Śląskim Towarzystwie Marketingowym

•

Stowarzyszeniu Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego VIA LINGUAE

•

Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie

•

Stowarzyszeniu Nostra Patrumque Memoria Historia na Dotyk

•

Stowarzyszeniu Twój Chorzów

•

Towarzystwie Miłośników Języka Polskiego

Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego
Agere Aude w 2015 roku:
Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude w 2015 roku zrealizowała:
a) Projekt: Budżet obywatelski w Chorzowie:
Projekt trwał od kwietnia do lipca 2015 roku, był skierowany do mieszkańców Chorzowa, a
jego celem było zachęcenie mieszkańców miasta do aktywności obywatelskiej, włączenia ich
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w proces współtworzenia polityki miejskiej, a także popularyzacja wśród obywateli wiedzy
dotyczącej budżetu obywatelskiego. Cele realizowane były poprzez następujące działania:
1. spotkania i warsztaty dla mieszkańców miasta, podczas których eksperci przedstawili
przykłady dobrych realizacji budżetu obywatelskiego, a także zasady budżetu, oraz
wspomagali mieszkańców w pracy nad wnioskiem;
2. uruchomienie i obsługa punktu informacyjnego w Chorzowskim Centrum Organizacji
Pozarządowych, w którym mieszkańcy mogli zasięgnąć porady na temat budżetu
obywatelskiego i wypełnienia wniosku;
3. kampanię i działania promocyjne w mediach społecznościowych oraz lokalnych, m.in. na
stronach internetowych Fundacji oraz Urzędu Miasta Chorzów.
b) Projekt: Gra miejska „150 tajemnic Nikiszowca”:
Projekt trwał od maja do sierpnia 2015 roku. Promował odkrywanie dziedzictwa regionalnego
i tradycji lokalnych. Odbiorcami projektu było 120 dzieci w wieku 10-14 lat, pochodzących ze
Śląska. Celem projektu było zwiększenie wiedzy o historii i tradycjach Nikiszowca oraz
promowanie tego miejsca, zaktywizowanie dzieci do spędzenia wolnego czasu poza domem i
zwiększenie ich zdolności orientacji przestrzennej. 10-osobowe grupy dzieci pod okiem
opiekunów wzięły udział w grach miejskich o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Gra
polegała na odwiedzeniu różnych punktów, zamieszczonych na mapce Nikiszowca, którą
otrzymały dzieci.

Motywami przewodnimi gier były: „„Bajkowy Śląsk”, „Śląskie graczki”

oraz „Historyczny Nikisz”. W każdym odwiedzonym punkcie, uczestnicy rozwiązywali zagadki,
mogąc skorzystać z pomocy, której udzielali wolontariusze, a także lokalni artyści, m.in.
Grzegorz Chudy, Marek Szołtysek oraz Ewelina Soska, prowadzący prelekcje o dziedzictwie
regionu i lokalnej kulturze. W jednym z punktów gry dzieci miały za zadanie

obejrzeć

fragmenty programów, takich jak „Mówię i Godom”, „Made in Silesia” oraz „Rączka gotuje”.
Programy te promują zarówno gwarę śląską, jak i regionalne tradycje, również te kulinarne, z
którymi dzieci mogły zapoznać się za sprawą Spółdzielni Socjalnej Rybka, która przygotowała
śląski poczęstunek.
c) Projekt: Działajmy razem – konkurs z wiedzy o budżecie obywatelskim dla
uczniów klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie
Projekt był realizowany w maju 2015 roku, a jego odbiorcami byli uczniowie klas IV,V i VI
Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie. Celem projektu było zainteresowanie ideą budżetu
obywatelskiego uczniów szkoły podstawowej, którzy w przyszłości będą mieli możliwość
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zgłaszania i realizowania własnych pomysłów w budżecie. Zadaniami zrealizowanymi w
ramach projektu były: krótka prelekcja edukacyjna przedstawiająca problematykę budżetu
obywatelskiego, dwuetapowy konkurs „Działajmy Razem”. W pierwszym etapie konkursu
uczniowie klas przygotowali prace multimedialne dotyczące budżetu obywatelskiego,
natomiast w drugim etapie prace te zostały zaprezentowane w postaci prezentacji
multimedialnych przygotowanych przez każdą klasę. Projekty zostały ocenione przez jury
konkursu, w którego skład weszli przedstawiciele Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego
„Agere Aude” oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie,
natomiast ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło podczas szkolnego pikniku.
d) Projekt: Odważ się działać – miasto (w rękach) mieszkańców
Projekt był realizowany od czerwca do października 2015 roku. Jego celem było wyposażenie
biura dotyczącego spraw społecznych w sprzęt komputerowy, który jest niezbędny do działań
pomocowych i informacyjnych, stworzenie biura, w którym mieszkańcy Chorzowa będą mogli
uzyskać pomoc w zakresie współtworzenia polityki miejskiej, zwiększenie doświadczenia
pracowników i wolontariuszy Fundacji poprzez organizację działań informacyjnych z zakresu
aktywności obywatelskiej na terenie miasta Chorzów. Cel zrealizowany został poprzez
zakupienie sprzętów komputerowych, działalność informacyjno-promocyjną, działalność biura
i konsultacji społecznych.
Bezpośrednimi odbiorcami projektu było 8 osób - pracowników i wolontariuszy Fundacji, którzy
aktywnie działali na rzecz społeczności miasta Chorzów. Pośrednimi odbiorcami byli
mieszkańcy wszystkich dzielnic Chorzowa, którzy skorzystali z pomocy oraz informacji
dotyczących pisania wniosków, podań i innych pism skierowanych do instytucji miejskich.
e) Projekt: Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. „Współczesne
tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej”
Projekt

został

zrealizowany
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października

2015

roku.

Celem

projektu

było

rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej współczesnych tendencji w diagnozach i terapiach
logopedycznych. Odbiorcami projektu były osoby zainteresowane nowymi tendencjami w
diagnozie i terapii logopedycznej: naukowców, lekarzy, praktyków-logopedów, nauczycieli,
rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Otwarta formuła konferencji oraz jej międzynarodowy
charakter umożliwił udział w konferencji osobom z całej Polski oraz z zagranicy. W ramach
konferencji zostały zrealizowane wykłady mistrzowskie logopedów z Rosji, Czech, Polski
i Stanów Zjednoczonych, sesje panelowe oraz posterowe, warsztaty. W czasie trwania
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projektu prowadzona była również kampania promocyjno-informacyjna na temat konferencji
na stronach internetowych (Fundacji oraz Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego)
oraz stronie internetowej konferencji: konferencjalogopedyczna.pl.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisana do rejestru
przedsiębiorstwo Krajowego Rejestru Sądowego.
Informacja o uzyskanych przychodach:
W 2015 roku Fundacja uzyskała łączne przychody w wysokości 119.095,54 zł na co składają
się:
- darowizny 310,00 zł
- dotacje 10.849,98 zł
- przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 107.879,03 zł
- przychody finansowe 26,58 zł
- dodatni wynik finansowy za 2014r. 29,95 zł

Informacja o poniesionych kosztach:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie poniosła z tego tytułu żadnych kosztów.

W 2015r. Fundacja poniosła łączne koszty w kwocie 119.333,74 zł na co składa się:
- koszty działalności statutowej nieodpłatnej 10.932,27 zł
- koszty działalności statutowej odpłatnej 108.170,29 zł
- koszty działalności administracyjnej 231,18 zł

Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:
W 2015 roku Fundacja zatrudniała na umowy cywilnoprawne pracowników w celu realizacji
projektów, na które pozyskano dofinansowanie lub w ramach płatnej działalności pożytku
publicznego. Łączna suma wypłaconych wynagrodzeń 75.363,99 zł. z czego 64.663,99 zł to
koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego
Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
Fundacja AGERE AUDE posiada rachunki bankowe w ING Banku Śląskim.
Fundacja na dzień 31 grudnia 2015 r. nie posiadała lokat bankowych czy obligacji,
udziałów lub akcji.
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Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji w sprawozdaniach – 11.563,80 zł.
Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach.
Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości bądź środków trwałych
Księgowość prowadziło biuro rachunkowe Instytut Rozwoju Rachunkowości z siedzibą w
Chorzowie na podstawie zawartej umowy.
Dane o działalności zleconej:
Fundacja AGERE AUDE nie wykonywała działalności gospodarczej. I nie wykonywała w
ramach celów statutowych odpłatnych świadczeń.

Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach:
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji AGERE AUDE żadna
kontrola.
Informacja o rozliczeniach Fundacji. Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz
na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS.
W 2015 r. składała miesięczne deklaracje do ZUS za okres styczeń – grudzień 2015 r.
Zobowiązania płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS
regulowane były na bieżąco i terminowo.
W roku 2015 Fundacja przyjęła uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdaniu finansowym za rok
2014 oraz uchwałę o wyborze jednostki mikro.

Katarzyna Sujkowska-Sobisz
Prezes zarządu Fundacji Agere Aude

Tomasz Sobisz
Wiceprezes zarządu Fundacji Agere Aude
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