
SPRAWOZDANIE Z DZI AI, ALNOS CI FUNDACJI
ZARiOK2O2O

S prawozd an i e obej m uj e okres roku kal endarzowe so

$ 2' (Zachowano oryginaln4 numeracjg paragraf6w ipunkt6w z rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci
z dnia 8 maja200l r. w sprawie .a*o*ego zakresu sprawozdania z'dzialalnasci funaic;i j

l. Dane rejestracyjne fundacji.

OkreSlenie cel6w fu st,

Nazwa fundacji Fundacja Wiedzv i logu Spolecznego Agere AucleDia

siedziba i adres fundacji 7316 4l-500 Chorz6wul. WrzeSnia

WrzeSnia 73/6 4l-500 Chorztiwul

adres poczty elektronicznej

Regon 24368s254

data wpisu w KRS 24.09.2014

numer KRS

Dane czlonk6w
zarz1du fundacii:

Imig i nazwisko oraz pelniona funkcja
(wedtug ctktuctlnego u,pisu yt KRS)

Kalar zy na S uj kowska- S obi sz (Prezes)

Beata Duda (Wiceprezes)

Malgo r zata Grzonka (C zlo nek Zar zEdu)

Marta Margiel (Czlonek Zarzqdu)

Renata Poloriczyk-Boci4ga (Czlonek Zarzqdu)

Tomasz S obi sz(Czl onek Zar zqdu)

Cele statutowe Fundacji:

a dzialania na rzecz rozwoj u spoleczeristwa obywatelskiego poprzez

upowszechnianie i ksztaltowanie postaw prospolecznych;

b dzialania sluZ4ce upowszechnieniu zasad demokratycznego paristwa prawa,

przejrzystoSci w zyciu publicznym, spolecznej kontroli nad instytucjami zaufania

publicznego oraz dzialalnoSci strazniczej jako formy ksztalcenia obywatelskiego;

c dzialania na rzecz ochrony praw obywatelskich, r6wnych praw kobiet i

mE\czy zn oraz mniej FzoSci, a takhe propagowania postaw o bywatelskiej

aktywnoSci i odpowiedzialnoSci;

d dzialania sprzyjajqce dialogowi spolecznemu na tematy ideologiczne w tym

r6wnoSciowe, kulturalne i naukowe;

e promowania, zwlaszcza wirod mLodzieZy, idei praworz4dnoSci w duchu zasad

wolnorynkowych oraz propagowania idei samorzqdnoSci;

aktualny adres do

0000524653



f dzialania sluz4ce wyr6wnywaniu szans grup slabszych lub zagroZonych
spolecznym wykruczeniem (m.in. niepernosprawnych, mniejszosci, uchodzc6w.
dzieci i mlodzie|y ze srodowisk patologi cznychrub teren6w zaniedbanych
gospodarczo, spolecznie, kulturowo);

g dzialania na rzecz rozwoju spolecznosci lokalnyc h ze szczegolnym

uwzglgdnieniem ludzi mlodych, samorz4dnych wsp6lnot lokalnych, organizacji
pozarzqdov,rych i innych instytucji dzialaiEcych na rzeczdobra publicznego;

h aktywnosc na rzecz przeciwdzialaniawkluczeniom spowodowanym

dysfunkcjami w zakresie poprawnej i skutecznej komunikacji zwlaszcza ze

wzglgdu na zaburzenia mowy o r6znorodnym pochodzenitr;

i budowanie i promocja postaw zrozumienia kwestii dotyczqcych zaburzenmowy

oraz akceptacji spolecznej dla os6b dotknigtych dysfunkcjami w zakresie

kompetencj i komunikacyj nych;

j wyr6wnywanie, z pomoc? nowoczesnych narzgdzi komunikacyjnych i
edukacyjnych, w tym edukacj i zdalnej, szans w dostgpie do zasob6w informacji i
edukacji;

k prowadzenie i promowanie dziaLalnoSci edukacyjnej narzeczwszechstronnego

rozwoju i wzrostu poziomu edukacji spoleczeristwa w tym ulatwienie nauczania

za pomoc4 nowoczesnych technologii i zdalnej edukacji przez internet;

I dzialanianarzecznarzeczedukacji, nauki, kultury, sztuki oraz ochrony d6br

kultury i tradycji;

m dzialalnosi proekologi czna oraz promocj a i ochrona dziedzictwa

przyrodniczego;

n dzialanra na rzeczpromocji nauki, kultury, sztuki oraz zdrowia;

o udzielanie wsparcia materialnego inicjatywom zgodnym z celami fundacji.

2, Zasady, formy i zakres dzialalnoSci statutowej z podaniem realizacj i cel6w statutorvych
dzialalnoici

Fundacja Wiedzy i Dialogu Spolecznego Agere Aude w 2020 roku w ramach
nieodplatnej dzialalnoSci statutowej zrealizowala:
a Uniwersytet humanisttiw, termin realizacji: wrzesiefi 2019 - sierpieri 2022
roku (projekt jest kontynuowany), LrSdlo dofinansowania: Europejski Fundusz
Spoleczny (wsprilpraca z Uniwersytetem SQskim w Katowicach)
Celem projektu jest podniesienie kompetencji niestandardowych odbiorc6w szkolnictwa
wyZszego - mlodzie?y szk6l ponadpodstawowych oraz doroslych osob pracuj4cych -
niestudiujEcych nauczycieli, zwlaszcza polonist6w oraz pracownik6w instytucji kultury
w wieku 35+.
b) ,,Wybierz kulturg, z hejtem nie jeste5 sob4!" termin realizacji: marzec -
pafdziernik2020 roku, Lridlo dofinansowania: NCK, program Ojczysty - dodaj do
ulubion



Projekt edukacyj ny, kt6ry po legal na przeprowadzeni u J cykli warsztat6w dotyczqcagresJ slownej mowy ruenaw sct I h"j tu
ych

oraz zorganizowaniu komplementarnejwarsztatami terenowej gry mleJskiej kt6rej dsumowaniem
Z

kozna
po bylo spotkani e Z ekspertem

J gzy wc?. Dzialania prowadzqce do zrealizowania projektu
integracJ I wsp6lprac

b,yly oparte o zasadvv spoleczeflstwa.

c) Mlodzi daj4 radg! - cr.obrg praktyki w partycypacji mlodych obywateri wpolityki miejskie na poziomie)okatnym i i"gio"uint;; 
*

f##r:?lizacji: 
mai 2019 - gruclzieri 2020, Lrftdririnansowania: program

Projekt, kt6rego celem jest zwigkszenie udzialu mlod,ziezyzamieszkujEcej miasta i gminyMetropolii w realnych procesach decyzyjnyc h d,otyczqiych ich lokalnego srodowiska.
Projekt sklada sig z 3 element6w: spotkari monitoruj4 cych dzialalnosi mlod zie2owyclt
inicjatyw partycypacyjnych (MIp), czyli oddolnych projekt6w i d.zialaninicjowanych
przez mlodziez, spotkari konsultacyjnych, a takLe otwarte; debaty.

d) Akademia Liderriw Dialogu Fundacji Agere Aude
termin realizacji: wrzesieri 20lg - sierpieR zo2l roku (projekt jest kontynuowany),Lr6dlo dofinansowania: Srodki Programu operacyjn.go wi.oza Edukacja Rozw6jGl6wnym celem proj ektu jest podnieJienie t<luczo{ch-kimpetencj i spolecznych wsr6dprzedstawicieli mlodych ludzi z wojew6dztwa sl4skiego, kt6rzy"*tru"ruJE'nu ryn.kpracy' W ramach projektu zaplanowane zostaly z' edyJje kompiekso *y"i ariutan dlauczestnik6w proj ektu (warsztaty, szkolenia, zespoly kreatywne;.

I :llY:.n,interaction and innovation - creating communication space in thedrgrtal world termin realizacji: pa2dziernik 20r9 - grudzier[ 2021roku(projektjest kontynuowany), tr6dlo finansowania: ErasmurigrLolrrictwo wyLsze,Akcja 2

W projekcie testowane i wdra?ane sq innowacyjne praktyki w obszarze dydaktyki
szkolnictwa wyzszego' Grupami docelowymi projektu sq nauczyciele akadem iccy oraz
studenci nauk humanistycznych i Scistych zaangazowanych instytucji partnerskich. obie
grupy wskazuj4 na potrzebQ unowoczeSnienia metod nauczania i poprawy zar6wno
kompetencji cyfrowych, jak r6wniez komunikacyjnych.
f) Dialog bez barier - LOGOLab, termin realizacji: kwiecief Z0Z0 - marzec 2022
roku (projekt jest kontynuow any), Lrldlo finansowania: Fundusze EoG, program
Edukacja
Gl6wnym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy oraz standa rd,ow zwiqzanych
z opiek4 logopedyczn4, a takle poprawa jakoSci zycia os6b zmagai4cych sig z
zaburzeniami mowy poprzez upowszechnianie edukacji spoleczeflstwa w tym zakresie.
Grupami docelowymi projektu s4 logopedzi wraz ze studentami tego kierunku, inni
specjaliSci, liderzy ruchu samopomocy oraz spoleczeristwo. Przewidywanym rezultatem
projektu sq: podrgcznik' film dokumentalny oraz strona internetowa LogoLAB , zwiqzane
z upowszechnianiem oraz promoci4 rzetelnej wiedzy na temat jqkania.
g) Logopedia Mlodych - konferencja upowszechniajqca wiedzg z zakresu logopedii,
termin realizacji: czerwiec 2020.

Wydarzenie powstalo w ramach wsp6lpracy Kola Naukowego Mlodych Logoped6w US
zakladal.o zorganizowanie

J ednodniowej konferencj w formule online o tematyce
l.logopedii szeroko poJ Etej komunikacj W ramach wydarzenia odby iy sr9 ZAJ 9cla online

I

I



dla dzieci J Ekaj 4cych S r9 oraz ch rodzic6 w nauczycieli 16wiesnik6 w SesJe posteroweoraz prezentacje miniatur logopedyczn ych.
h) Migdzyn arodowy Dzien Swiadomosct Jqkan ta 23 I0.2 020r bez;pla tny webintermin realizacji paZdziernik 2020 roku

AT,

wydarzenie zostalo zotganizowane z okazji Migdzynarodowego Dnia SwiadomosciJqkania ISAD 2020 i adresowane bylo do wszystkich osob zainteresowanych tematyk4zaburzenplynnosci mowy. w ramach wydarzenia odbyty sig wykrady, panere dyskusyjne,warsztaty dla dzieci j4kajqcych sig i ich rodzicow oraz quiz dla dzieci r mtodziezy.w ramach odplatnej dzialarnosci statutowej Funclacja zrearizowara:
a) Migdzynarodowa Konferencja Logopedyczna ,,zaburzema ptynnosci mowy _
teoria i prakfyka. Eclycja IV", termin realizacji: wrzesie ft 2020 roku, Lrbdto
dofinansowania: MNisw, program Doskonala Nauka - wsparcie konterencji
naukowych

Projekt polegal na organizacji konferencji na temat zaburzen plynnosci mowy oraz
spoleczno-edukacyjnych wyd,arzeh okolokonferencyjnych. w ramach projektu
zotganizowana zostala m.in. dwudniowa konferencja, warsztaty dla logoped6w, lider6w
Srodowiska samopomocowego os6b j4kajqcych sig oraz seminarium dla wszvstkich
zainteresowanych podj gt4 tematyk4.
h. ) Konferenc:j a logopedyczno-o rtodontyczna pn. Logopedia ortodonta. wsp6l
pacj ent, termin

ny
rea lizacj t: Iipiec 2020 roku tr6dlo dofinansowania MN iSw

program Doskon ala Nauka wsparcre konferencj naukowych
Gl6wnym celem PIOJ ektu bylo zorganizowanie j ednodniowej konferencj l, podczas kt6rej
wypracowane zostaly wsp6lne zalecenia PTZY wsp6lpracy lekarzy ortodont6w
logoped6w u osob ZE wsp6listniej 4cyml wadami wymowy I zgryzu, a takle prezentacja
rcLnych sposo b6w diagnozy I terap 1l w przypadku o SOb Z wadami zgryzu lvymo!\ry
Wsp6 lne wnioski zostaly opublikowane czasopiSmi e naukowym otaz upowszechnione
ZA poSredni ctwem ulotki skierowanej gl6wnie dla pacjent6w

zdarzeft h w dzialalnoSci fundac o skutkach

3. DzialalnoSd gospodarcza: informacj uf? fundacja prowadzi dzialalnosd gospodarczq
(niepotrzebne skreilit) :TAK PR0WADZILA/NrE pRowADZILA

Informacjg o prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej wedlug wpisu do rejestru
przedsigbiorc6w KRS (naleiy podat kody PKD dzialalnoici gospodarczej wpisanej do rejestru
przedsigbiorc6w KRS wraz z ich opisem slownym oraz kody i op is s I o *- nv fakty c zn i e pr ow adz onej
dzialalnoici

4. Odpisy uchwal zarzqdu fundacji (nale2y przekazat odpisy uchwal zar4qdu fundacji w formie np.
kserokopii, podjgtych w okresie s p r aw o z d aw c zy m, kt o r e go d o tyc z1t s p r aw o z da n i e,

IZ nte

h.

W 2020 Fundacja na realizacjg dzialair osiqgnEla przychody w ramach dziatalnoSci
statutowej odplatnej w wysokoSci 51045 ,95 zl

W roku 2020 Zarzqd Fundacji przy j ql nastgpuj qce uchwaly

bqdi wskazac,

I

nie dotyczy



a

a

Fundacj

zatwierdzeniu

Uchwala

chU NIwala I t2020 Uchwala Inr 01202 Zarzqdu Wi Dialoiedzy guAude ZSpolecznego Agere dnia I 2 czetwca 2020 oroku
sprawozdania finans ZA rokowego 20 9I I .0 3 2I( I.20 9).Uch nrwala 0202t2 ff 2/2020 Zarzqdu W DialoFundacji iedzy gu
Spolecznego ZAudeAgere Idnia 2 czerwca 0202 oroku zatwierdzeniu

wozdanispra
ZAmerytorycznego

wi
o U,chwala Jnr 0/202 chU nr Jwala /2020 o powolaniu Znowego arzEdu Fundacj

edzy Dialogu Aude.Spolecznego Agere
stanowiUchwaly doq zal4czniki wdzaniaspra

5. Informacje o wysokoSci uzyskanych przychod6w, z wyodrgbnieniem ich Zr6del (np. spadek,zapis, darowizna, Srodki ze irildel publicznych, w tym zbudZetu paristwai budietu w m tei z dzialalnoici

Informacj eo wysoko5ci uzyskanych przychod6w z odplatnych Swiatlczefi realizowanvch
z podaniem koszt6w tych Swiadczeri

przez fundacj

Jeieli dzialalnoSd

g w ramach cel6w statutowych
osobno I

6 eo

w tym koszty poniesione w got6wce na:

kosztach na:

- Darowizny: I 050,00 zl
Przychody z dzialalnoSci statutowej odplatnej : 51 045,95 zl
Przychody finansowe: 3 169.07 zl

Przychod
- Dotacje:

y z dzialalnoSc
:217 850,54 zl

i statutowej nieodplatnej:

Pozostale 00 zl

Koszty dziaialnoSci statutowej odplatnej: 51 04g,54 zl

Przychody z dzialalnosci statutowej odplatnej : 51 045,95 zl

Przychody og6lem:

w tym przychody
uzyskane w
got6wce:

minus
Zwynik finansowy dzialalnoSciprowadzonej gospodarczej nie dotyczy

stosunekprocentowy oprzychodu Z dzialalnoSciiqgnigtego
dogospodarczej Zprzychodu 2rodelosi4gnigtego pozostalych

nie dotyczy

349 929,98 zl

czynsze, oplaty telefoniczne, pocztowe itp.)administracjg ( 6 723,94 zl

nie dotyczy

12,96 zl

1941,85 zl

istracjg (czynsze, oplaty telefbniczne, poczto*e ,tp)admin

rok 2019.

I

realizacjg cel6w statutowych

0,00

273 115,56 zl

0,00 zl

realizacj g cel6w statutowych

dzialalnoSi gospodarcz4

pozostale koszty



gos podarczq
nie dotyczy

pozostale koszty
0,00

7. Dane o zatrudnieniu i wfu t.

7. c) Dane o wysoko5ci rocznego lub przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia wyplaconego
czlonkom ul o fun Z dzialem na:

Dane o wysoko$ci rocznego lub przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia wyplaconego
osobom Z na:

7 Dane o na ia z um6w zlecenia.

7 e) Dane o udzielonych przez
wysokoSci, ze wskazaniem

fundacjg poZyczkach pieniginych, z podzialem wedlug ich
poZyczkobiorc6w i warunk6w przyznania poityczek oraz

Z takich

wedlug zajmowanych stanowisk oraz

l4czna liczba os6b zatrudnionych w fundacj i z podziatem

wskazane przez Fundacjg w
ramach um6w
cywi lnoprawnych (umowach
zlecenie, umowa i dzielo)

47 osob realizowalo zadania

liczba os6b zatrudn ionych wylqcznie w dzialalnoSci

gospodarcze.f

w tym

l4czna kwota wynagrodzeri wyplacanych przez fundacjg

270 726,37 zl

wynagrodzenia osob zatrudnionych wyl4czn ie

w dzialalnoSci gospodarczej

0

0,00

wynagrodzenia nle
nagrody

premie

inne Swiadczenia nie

7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

dzialalnoSi

udzielania

nie dotyczy

nagrody

lnne 0,00

nie dotyczy

wynagrodzenia

0,00
inne 0,00

nie dotyczy
nie dotyczy

nle



lub sp6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowo- kredytowej
done na koniec roku

WysokoSc Srodk6w finarrsowych zgromadzonych w got6wce

ING Bank St4ski:

-32105012431000009030440102:24,38 zt 541050124310000090304 40094:4031,g1 zt

BNP Paribas:

75-175000 l2-0000000038 190369: 56476,84 zt

8l -17500012-0000000038 t9O26l: 65,00 zt

t3 t 600 1462 107973833000 000 I : t324,i 0 zt

83 I 600 1462 I 07973 833000 0002: 2864t,24 zt

56t60014621079738330000003: I 85 t 1.65 zl

2496,53 zl

7. g)
w

Dane o wartoSciach nabytych obligacji oraz objgtych udzial6w lub nabytych akc.ji
h ze wskazaniem 6Iek.

7, h) I)ane o nabytych nieruchomoSciach, ich przeznaczeniu oraz wysoko5ci kwot
na to na

7 Dane o Srodkach

7, i) Dane o wartoSciach aktyw6w i zobowiqzari fundacji ujgtych we wlaSciwych
sprawozdaniach finansowych sporz4dzanych dla cel6w statystycznych (naleiy podac dwie

8. Dane o dzialalno5ci zleconej fundacji przez podmioty paistwowe i samorzqdowe (uslugi,
parlstwowe zadania zlecone, zam6wienia publiczne) oraiz o wyniku finansowym tej
dzialalnoSci (naleiy podat informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych

kosztach na ich oraz o

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytulu ci4i4cych zobowi4zafr podatkowych, a takZe
informacja w sprawie skladanych deklaracji podatkowych.

aktywa- I56 222,1 I zl, zobowi qzania - 22 93 I ,7 4 zl

brak

brak

brak

brak



Wszystki e datkowedeklaracje po skladane CZASLo aS? e, fizobowiqzania nansowedatki ZUS re bez zwloki.

10. Informacja, czy I'undacja jest ins tytucj4 obowi4zan4 w rozumieniu ustawyzdnia I marca2018 r. o przeciwd zialaniu pran iu pieni gtlzy oraz Iinansowaniu terro ryzmu (Dz.U. po2.723,I 1499 i 221s).

NIE TAK

11. Informacja o przyjgciu lub tlokonaniu przez fun<lacj g ptatnoSci w got6wce o wartoSci rriwnejlub przekraczaj4cej r6wnowartoS6 I0 000 euro, bez wzglgd u na to, czy platnoSd jestprzeprowadzana jako pojedyncza operacja czy hilha operacj i, kt6re wydaj4 sig ze sobawraz ze wskazaniem I.

$ 3. Informacja o przeprowadzonLych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczymoraz aoich wskazac i zcrkre,';

$ 4. Sprawozdanie powinno zostad przekazane w oryginale oraz podpis ane przez co najmniej
dw6ch czlonkriw zarzqdu fundacji, jeieli statut funclacji nie stanowi inaczej.

czvtelne nodoisv os6b unrawnionvch do rep.ezentacii fundacii:

felefon: 6"Ut,

,'rrll

'"c(t -b6-

5,if
l^,o

,/)

?'

Zahes kontroli:

Prawidlowosi i rzetelnosi rozliczaniaskladek naubezpieczenie spoleczne oraz innych skladek, do
kt6rych pobierania zobowi4zanyjest Zaklad orazzglaszanie do ubezpieczef, spolecznych i
ubezpieczenia zdrowotnego;

Ustalenia uprawniefi do dwiadczeri zubezpieczefi spolecznych i wyplacanie tych swiadc zeh oraz
dokonywanie rozltczeh z tego tytulu;

PrawidlowoSc i terminowoSc opracowania wniosk6w o Swiadczenia emerytalne i rentowe

Wystawianie zaiwiadczeh lub zglaszanie danych dla cel6w ubezpieczeri spolecznych.

Wyniki: zgodnie z UstawQ o systemie ubezpieczen spolecznych nie wydaje sig zalecen pokontrolnych.

ZakladUbezpieczeri Spolecznych

I

Nie

'l <O OL,^ n


