SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZAROK 2018
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

§ 2.(Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.)

1. Dane rejestracyjne fundacji.

Nazwa fundacji

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude

siedziba i adres fundacji

ul. Żołnierzy Września 73/6 41-500 Chorzów

aktualny adres do
korespondencji
adres poczty elektronicznej

ul. Żołnierzy Września 73/6 41-500 Chorzów

Regon

243685254

data wpisu w KRS

24.09.2014

numer KRS

0000524653

Dane członków
zarządu fundacji:

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja
(według aktualnego wpisu w KRS)

biuro@agereaude.pl

Katarzyna Sujkowska-Sobisz (Prezes)
Beata Duda (Wiceprezes)
Renata Polończyk-Bociąga (Członek Zarządu)
Tomasz Sobisz(Członek Zarządu)
Określenie celów statutowych fundacji(ze statutu).

Cele statutowe Fundacji:
a) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez
upowszechnianie i kształtowanie postaw prospołecznych;
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 ideologiczne w tym
równościowe, 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 rozwoju społeczności lokalnych ze szczególnym
uwzględnieniem ludzi młodych, samorządnych wspólnot lokalnych, organizacji
pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego;
h) aktywność na rzecz przeciwdziałania wkluczeniom spowodowanym dysfunkcjami
w zakresie poprawnej i skutecznej komunikacji zwłaszcza ze względu na
zaburzenia mowy o różnorodnym pochodzeniu;
i) budowanie i promocja postaw zrozumienia kwestii dotyczących zaburzeń mowy
oraz akceptacji społecznej dla osób dotkniętych dysfunkcjami w zakresie
kompetencji komunikacyjnych;
j) wyrównywanie, z

pomocą nowoczesnych

narzędzi

komunikacyjnych

i

edukacyjnych, w tym edukacji zdalnej, szans w dostępie do zasobów informacji i
edukacji;
k) prowadzenie i promowanie działalności edukacyjnej na rzecz wszechstronnego
rozwoju i wzrostu poziomu edukacji społeczeństwa w tym ułatwienie nauczania
za pomocą nowoczesnych technologii i zdalnej edukacji przez internet;
l) działania na rzecz na rzecz edukacji, nauki, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr
kultury i tradycji;
m) działalność proekologiczna oraz promocja i ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
n) działania na rzecz promocji nauki, kultury, sztuki oraz zdrowia;
o) udzielanie wsparcia materialnego inicjatywom zgodnym z celami fundacji.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude w 2018 roku w ramach
nieodpłatnej działalności statutowej zrealizowała:
b) Konferencję pn. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja wartości, style
komunikacyjne.
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości,
style komunikacyjne zorganizowana została w dniach 8–9 czerwca 2018 roku w budynku
Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach przy współpracy z
Instytutem Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej i Katedrą Dydaktyki Języka i Literatury
Polskiej. Wydarzenie powstało również przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Śląskiego, Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM”

w Katowicach oraz Stowarzyszeniem Biznes – Nauka – Samorząd ,,Pro Silesia’’. Celem
zadania było budowanie świadomości obywatelskiej oraz wszechstronna humanistyczna
refleksja nad ideą społeczeństwa obywatelskiego. W konferencji uczestniczyli
przedstawiciele

środowiska

akademickiego,

nauczyciele,

studenci,

pracownicy

organizacji samorządowych oraz członkowie organizacji pozarządowych. Uczestnicy
tego wydarzenia mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji dotyczącej budowania
społeczeństwa obywatelskiego oraz filozofii edukacji. Podczas konferencji odbyły się
także wykłady eksperckie oraz sesje wykładowe i posterowe. Rezultatem działania była
multimedialna publikacja pt. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style
komunikacyjne, która jest dostępna na stronie www.spoleczenstwoobywatelskie.edu.pl.
c) Wydarzenie społeczne pn. Labirynty komunikacji: Dialog bez barier
Wydarzenie społeczne Labirynty komunikacji pod hasłem Dialog bez barier odbyło się 30
sierpnia 2018 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Głównym celem
działania było zwiększenie świadomości na temat jąkania oraz pokonywania barier w
komunikacji z osobami zmagającymi się z tym problemem. Zaproszeni eksperci poruszali
kwestie dotyczące logopedii, jak i teologii, co dało uczestnikom szansę spojrzenia na
problem z dwóch różnych perspektyw. Wykłady dotyczyły tematu jąkania, rozwoju mowy
dziecka oraz relacji w rodzinie, szczególnie na płaszczyźnie dziecko – rodzic. Podczas
wydarzenia uczestnicy mieli również możliwość wysłuchania specjalnej prelekcji
dotyczącej komunikacji z osobą niepełnosprawną intelektualnie, którą poprzedziła relacja
z koncertu zespołu Ośrodka dla Niepełnosprawnych Serce Jezusa. Wydarzenie zostało
skierowane do pedagogów, nauczycieli, katechetów, księży, studentów, rodziców oraz
wszystkich zainteresowanych problematyką barier w komunikacji.
W ramach odpłatnej działalności statutowej Fundacja zrealizowała:
a) Międzynarodowe seminarium pn. Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy
diachroniczne polszczyzny
W dniach 24–25 kwietnia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece
Akademickiej odbyło się seminarium pn. Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy
diachroniczne polszczyzny. Była to wspólna inicjatywa Fundacji, Instytutu Języka
Polskiego UŚ oraz Instytutu Slawistyki na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji.
Głównym celem seminarium było wypracowanie zasad współpracy pomiędzy
historykami

języka

a lingwistami

korpusowymi

oraz specjalistami

w dziedzinie

wykorzystania technologii cyfrowych w humanistyce (Digital Humanities). Wśród
uczestników seminarium znaleźli się przedstawiciele wielu polskich i niemieckich

ośrodków badawczych: Instytutu Języka Polskiego PAN, Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu w Salzburgu, Uniwersytetu Humboltów w Berlinie,
Uniwersytetu

Adama

Mickiewicza

w Poznaniu,

Uniwersytetu

Warszawskiego,

Uniwersytetu w Zurychu, Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.
b) Międzynarodową konferencję logopedyczną pn. Zaburzenia Płynności Mowy –
Edycja III.
Dwudniowa konferencja logopedyczna została zorganizowana w dniach 31 sierpnia–1
września 2018 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Celem zadania było upowszechnianie osiągnięć oraz najnowszych wyników badań
w zakresie zaburzeń płynności mowy. W wydarzeniu wzięli udział goście z całego świata,
którzy mieli okazję przedstawić skuteczne strategie profilaktyczno–diagnostyczno–
terapeutyczne.

Uczestnicy, którzy wzięli udział w konferencji, mieli możliwość

uczestnictwa w tłumaczonych symultanicznie wykładach oraz poszerzenia swojej wiedzy
w ramach uczestnictwa w sesjach seminaryjnych i warsztatowych. Odbiorcami
wydarzenia byli eksperci w zakresie zaburzeń płynności mowy, logopedzi, nauczyciele,
osoby jąkające się oraz rodzice, a także studenci logopedii i wszystkie osoby
zainteresowane tematyką konferencji. Fundacja uzyskała dotację na zorganizowanie
konferencji ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.
c)Warsztaty pt.Behawioralno-poznawcze strategie interwencji terapeutycznej
w jąkaniu
2 września 2018 roku przeprowadzone zostały specjalistyczne warsztaty dla logopedów.
Ich tematem były strategie interwencji terapeutycznej w jąkaniu. Podczas warsztatów
została przedstawiona ogólna struktura terapii poznawczo-behawioralnej, co umożliwiło
uczestnikom zrozumienie w pełni, dlaczego określone strategie interwencji terapeutycznej
są skuteczne i jak działają. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję skoncentrować
się na różnych procedurach interwencji i programowaniu terapii, które zapewniają
podejście dostosowane indywidualnie do każdego klienta. Prowadzącym warsztaty był
dr Kurt Eggers z Thomas More University College w Belgii, koordynator ECSF.
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.
W 2018 Fundacja na realizację działań osiągnęła przychody w ramach działalności statutowej
odpłatnej w wysokości 101 510,00 zł.
3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą
(niepotrzebne skreślić):TAK PROWADZIŁA/NIE PROWADZIŁA

Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru
przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej
działalności gospodarczej).

nie dotyczy
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie
np.kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź
wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał).

W roku 2018 Zarząd Fundacji przyjął następujące uchwały:
• Uchwała nr 1/2018 Zarządu Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere
Audez dnia 30 czerwca 2018 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok
2017 (1.01.-31.12.2017)
• Uchwała nr 2/2018 Zarządu Fundacji o zmianie statutu Fundacji Wiedzy i
Dialogu Społecznego Agere Aude
• Uchwała nr 3/2018 Zarządu Fundacji o zmianie
w składzie Zarządu Fundacji
• Uchwała nr 4/2018 Zarządu Fundacji o korekcie pełnionych funkcji w
Zarządzie Fundacji
• Uchwała nr 5/2018 Zarządu Fundacji o Rady Programowej Fundacji na czas
aktualnie obowiązującej kadencji Zarządu Fundacji.
Uchwały stanowią załączniki do sprawdzania.
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa
i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej).

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:
Darowizny: 662,00 zł
Przychody z działalności statutowej odpłatnej:101 510,00 zł
Przychody finansowe: 53,93 zł
Pozostałe przychody operacyjne: 0,27 zł
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych
przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń
(należy podać osobno przychody i koszty).

101 510,00 zł
Przychody ogółem:

102 226,20

w tym przychody uzyskane w
gotówce:

1030,00

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:
wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej
(tj. przychody minus koszty)

nie dotyczy

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności nie dotyczy
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
6. Informacje o poniesionych kosztach na:

realizację celów statutowych
administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
działalność gospodarczą
pozostałe koszty
w tym koszty poniesione w gotówce na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
a)
b)
c)
d)

7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji.
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem
według zajmowanych stanowisk oraz

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację:
w tym:
wynagrodzenia
nagrody
premie
inne świadczenia
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej

106 895,04
1 609,01
nie dotyczy
1 220,20
12 368,35
0,00
nie dotyczy
0,00

12 osób realizowało
zadania wskazane przez
Fundację w ramach umów
cywilnoprawnych
(umowach zlecenie,
umowa i dzieło)
nie dotyczy
70 490 ,00
70 490 ,00
0,00
0,00
0,00
nie dotyczy

7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
wynagrodzenia
0,00
nagrody
0,00
premie
0,00
inne świadczenia
0,00
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:
wynagrodzenia
nie dotyczy
nagrody
nie dotyczy
premie
nie dotyczy
inne świadczenia
nie dotyczy
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.

Wynagrodzenia z umów zlecenia: 58 768,95 zł
7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.

nie dotyczy
7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego).

ING Bank Śląski:
- 32105012431000009030440102: 0,28 zł,
- 54105012431000009030440094: 214,38 zł
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce

3 303,58 zł
7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

brak
7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie.

brak
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.

brak
7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie
wartości).

Aktywa: 8 390,92 zł,
Zobowiązania krótkoterminowe: 718,62 zł
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych
dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym).

brak
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Wszystkie deklaracje podatkowe składane są o czasie, a zobowiązania finansowe
(podatki, ZUS) regulowane bez zbędnej zwłoki.
10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723,
1075, 1499 i 2215).

X

NIE

TAK

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej
lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.

Nie dotyczy

§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym
oraz informacja o ich wynikach(należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakres kontroli:
1) Prawidłowość i rzetelność rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz
innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie
do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
2) Ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie
tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
3) Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne
i rentowe
4) Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń
społecznych.
Wyniki: zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych nie wydaje się zaleceń
pokontrolnych.
§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej
dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:

Telefon:

