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Sprawozdanie merytoryczne 

Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE 

za rok 2017 

 

 

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE  

ul. Żołnierzy Września 73/6, 41- 500 Chorzów  

KRS: 0000524653, data wpisu: 24 września 2014 r.  

Regon: 243685254  

NIP: 6272739863  

 

W roku 2017 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) promowanie, zwłaszcza wśród młodzieży, idei praworządności w duchu zasad 

wolnorynkowych oraz propagowania idei samorządności;  
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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 edukacji, nauki, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji;   

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 zagrożonych 

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 LINGUE,  

– 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 2017 roku:  
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Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude w 2017 roku w ramach nieodpłatnej 

działalności statutowej zrealizowała:  

 

a) Projekt: Logopedyczny Piknik Rodzinny Indiańska wioska dobrej komunikacji: 

 

Projekt zrealizowano 15 września 2017 roku na terenie Śląskiego Międzyuczelnianego 

Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Celem wydarzenia była 

popularyzacja wiedzy na temat poprawnej wymowy i komunikacji wśród mieszkańców 

Chorzowa, szczególnie dzieci i młodzieży. Uczestnicy mogli wziąć udział w terenowej grze 

logopedyczno-językowej „Zostań zaklinaczem słów”, w trakcie której rozwiązywali zadania 

z zakresu poprawnej i sprawnej komunikacji językowej. Ww. wydarzenie edukacyjno-

społeczne zorganizowano przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 15 w Chorzowie. Było 

ono również okazją do ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom konkursu 

plastycznego przeprowadzonego wcześniej w danej szkole.  

 

b) Projekt: Panel dyskusyjny O mówieniu, o czytaniu, o pisaniu dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym: 

 

Bezpłatny panel dyskusyjny odbył się 15 września w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum 

Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień 

specjalistów w zakresie logopedii, a także wziąć czynny udział w dyskusji. Mieli okazję 

wysłuchać prelekcji nt. funkcjonowania dziecka z centralnymi zaburzeniami słuchowymi 

(APD) w szkole. Dzięki obecności ekspertów słuchacze poznali metody wspomagania dzieci 

jąkających się oraz cierpiących na APD, poznali tajniki terapii logopedycznej. Dla młodych 

matek spotkanie było także okazją do zgłębienia wiedzy na temat przyczyn wad wymowy, tj. 

dysfunkcji oddychania i połykania pojawiających się już w początkowym okresie życia. 

Organizacja wydarzenia edukacyjno-społecznego O mówieniu, o czytaniu, o pisaniu dzieci 
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w wieku przedszkolnym i szkolnym była możliwa dzięki współpracy dwu organizacji 

pozarządowych (Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Fundacji na 

rzecz Rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań 

Interdyscyplinarnych) oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie. Ekspertami 

panelu dyskusyjnego byli m.in. pracownicy i doktoranci Instytutu Języka Polskiego im. Ireny 

Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Udział w prelekcjach oraz panelach dyskusyjnych był 

certyfikowany. 

 

c) Projekt: Przedszkole z legendą – cykl działań promujących czytelnictwo i budowanie 

wspólnot tożsamościowych: 

 

Projekt realizowano od kwietnia do listopada 2017 roku. Wzięło w nim udział 138 dzieci oraz 

10 nauczycieli przedszkolnych. Głównym celem było promowanie czytelnictwa u dzieci (wiek 

przedszkolny, 5–6 lat) oraz budowanie wspólnot tożsamościowych. Realizacja projektu 

polegała na przeprowadzeniu cyklu zajęć czytelniczych i twórczych w 10 przedszkolach 

miejskich (w Rudzie Śląskiej i Chorzowie); zajęcia były podstawą do stworzenia przez dzieci 

(przy pomocy ekspertów) schematu fabularnego legendy założycielskiej danego przedszkola. 

Eksperci na podstawie zebranego materiału przygotowali 11 tekstów legend, które utrwalono 

w postaci broszury. Realizacja projektu objęła także mobilne wystawy ilustracji oraz 

przygotowanych wcześniej legend założycielskich. Celem zadania było także utrwalenie 

tożsamości narodowej i kulturowej wśród dzieci biorących udział w zadaniu, ich rodzin, a także 

innych przedszkolaków z placówek objętych projektem. Rezultatem zadania jest m.in. broszura 

stanowiąca interaktywne narzędzie dydaktyczne (w nakładzie 250 egzemplarzy). W projekcie 

wykorzystano metody wielostronnego uczenia się polegającego na odkrywaniu, przyswajaniu, 

przeżywaniu i działaniu.  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego.  

 

d) Projekt: Otwarte seminarium Świat, który rozumie jąkanie – eksperci mają głos: 

 

Seminarium zorganizowano 19 października 2017 roku z okazji Międzynarodowego Dnia 

Świadomości Jąkania, który obchodzony jest 22 października. Bezpłatne spotkanie odbyło się 
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w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach. Jego celem było 

zwiększenie świadomości nauczycieli, rodziców, młodzieży, studentów, osób jąkających się 

oraz logopedów w zakresie jąkania, a także zmiana postaw wobec tego zjawiska. Uczestnicy 

wysłuchali wystąpień zarówno szanowanych logopedów, nauczycieli akademickich, jak i osób 

na co dzień zmagających się z jąkaniem. Słuchacze wzięli udział w dyskusji i dowiedzieli się, 

m.in. jak zmienić postawy społeczne wobec omawianego zjawiska, jak wspierać dziecko 

jąkające się w szkole, lepiej zrozumieli jąkanie i poznali doświadczenie osób zmagających się 

z tym zaburzeniem płynności mowy.  

 

 

e) Projekt: Seminarium wyjazdowe współpracowników Fundacji Wiedzy i Dialogu 

Społecznego Agere Aude: 

 

Projekt zrealizowano w dniach 15–17 grudnia 2017 roku w Brennej. Polegał na zorganizowaniu 

seminarium wyjazdowego, którego odbiorcami byli współpracownicy Fundacji. Celem 

szkolenia było wypracowanie współpracy opartej na partnerstwie. Seminarium służyło również 

podsumowaniu działalności minionego roku. Omówiono także realizację projektów 

planowanych na 2018 rok i wypracowano strategię działania Fundacji. 

 

W ramach odpłatnej działalności statutowej Fundacja zrealizowała:  

 

a) Seminarium pt. Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne 

polszczyzny: 

 

Projekt zrealizowano w kwietniu 2017 roku. Seminarium naukowe odbyło się 24–25 kwietnia. 

Głównym celem było wypracowanie zasad współpracy pomiędzy historykami języka a 

lingwistami korpusowymi oraz specjalistami w dziedzinie wykorzystania technologii 

cyfrowych w humanistyce (Digital Humanities). Spotkanie zorganizowano w Centrum 

Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej przy współpracy z Instytutem Języka 

Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Rezultatem projektu jest platforma 

poświęcona humanistyce cyfrowej: http://korpusydiachroniczne.pl/domowa/, na której można 

http://korpusydiachroniczne.pl/domowa/
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znaleźć m.in. materiały z pierwszej edycji seminarium, informacje nt. projektu oraz zespołu 

kierującego badaniami. Tamże założono również forum dyskusyjne przeznaczone do wymiany 

myśli wśród osób zainteresowanych humanistyką cyfrową. Uczestnikami byli pracownicy 

wielu krajowych i zagranicznych ośrodków naukowobadawczych, m.in. Uniwersytetu 

Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Instytutu Języka 

Polskiego PAN, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, Paris-Lodron-Universität Salzburg, Humboldt-Universität zu Berlin, 

Universität Zürich, Johannes Gutenberg-Universität Mainz. W ramach projektu zorganizowano 

trzy warsztaty, 12 wystąpień, panele dyskusyjne oraz trzy warsztaty poseminaryjne: CLARIN 

– infrastruktura naukowa technologii językowych – wprowadzenie, DSpace – publikacja w 

repozytorium i możliwości przetwarzania, Inforex – zarządzanie i anotacja.  

 

b) Projekt: V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: Logopedia w teorii i praktyce: 

 

Międzynarodową Konferencję Logopedyczną zorganizowano w dniach 16–17 września 2017 

roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych 

w Chorzowie. Celem zadania była naukowa dyskusja na temat zaburzeń mowy, a także 

spotkanie logopedycznej teorii i praktyki. Tematyka konferencji skupiona była wokół kwestii 

związanych z teoretycznymi podstawami diagnozy i terapii logopedycznej oraz praktycznymi 

rozwiązaniami stosowanymi podczas postępowania logopedycznego. Organizacja ww. 

konferencji pozwoliła na upowszechnianie osiągnięć, najnowszych wyników badań w zakresie 

logopedii, a także popularyzowanie różnorodnych rozwiązań praktycznych, które czerpią z 

naukowych teorii i koncepcji. Projekt obejmował udział specjalistów w dziedzinie logopedii, 

reprezentujących zarówno krajowe, jak i zagraniczne ośrodki naukowobadawcze. Uczestnicy 

konferencji mieli okazję wysłuchać 12 tłumaczonych symultanicznie wykładów 

mistrzowskich, po których każdy z uczestników mógł udać się na warsztaty, sesje posterowe 

oraz referaty i miniseminaria. Zadanie zakładało także przygotowanie i prowadzenie strony 

WWW konferencji – tam sukcesywnie umieszczano wszelkie niezbędne informacje. Celem 

projektu było zorganizowanie dwudniowej V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: 

Logopedia w teorii i praktyce. Odbiorcami zadania byli zarówno referenci, jak i słuchacze. 
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Fundacja uzyskała dotację na zorganizowanie konferencji ze środków Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.  

 

c) Lato z Pythonem – wakacyjny kurs z podstaw programowania dla młodzieży: 

 

Realizacja projektu objęła zorganizowanie kursu z podstaw programowania dla młodzieży. 

Szkolenie odbyło się w dniach 3–7 lipca 2017 roku przy współpracy z Fundacją EDURES, 

a jego celem było zaznajomienie z podstawami języka Python – jego fundamentalnymi 

pojęciami – oraz rozbudzenie zainteresowania programowaniem i nowymi technologiami 

wśród młodego pokolenia. Uczestnicy dowiedzieli się, m.in. czym są funkcje, operatory, 

zmienne, klasa, zjawisko rekurencji. Zapoznano ich również z analizą programów, metodami 

wyszukiwania binarnego, sortowania i szyfrowania.    

  

 

d) Dwa wyjazdy studyjne dla Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach: 

 

W ramach działań o charakterze edukacyjnym i ekologicznym Fundacja Wiedzy i Dialogu 

Społecznego Agere Aude zrealizowała dwudniowe szkolenie pn. Nowoczesne rozwiązania: 

w zakresie ograniczania oddziaływania obiektów związanych z zagospodarowaniem ścieków 

i odpadów oraz organizacyjne, techniczne w obiektach elektrowni wodnych. Projekt obejmował 

dwa wyjazdy studyjne ze zwiedzaniem: Oczyszczalni Ścieków Gigablok, instalacji MASTER-

ODPADY l ENERGIA Sp. z 0.0. w Tychach, Żywieckiej Oczyszczalni Ścieków; Elektrowni 

Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar. W ramach projektu Fundacja zapewniła uczestnikom 

materiały biurowe do obsługi szkolenia, posiłki podczas dwu dni szkoleniowych, dowóz do 

ww. miejsc. Projekt zrealizowano w październiku 2017 roku. 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisana do rejestru 

przedsiębiorstwo Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

Informacja o uzyskanych przychodach:  

W 2017 roku Fundacja uzyskała przychód w wysokości 255195,29, na co składają się:  
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– darowizny 150,00 zł  

– dotacje 148094,71 zł  

– przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 106900,60 zł  

– przychody finansowe 49,98 zł  

– wynik finansowy za 2017 r. 7752,26 zł 

 

Informacja o poniesionych kosztach:  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  

 

W 2017 r. Fundacja poniosła łączne koszty w kwocie 247443,03 zł na co składa się:  

– koszty działalności statutowej nieodpłatnej 134778,90 zł  

– koszty działalności statutowej odpłatnej 106954,63 zł  

– koszty działalności administracyjnej 5709,50 zł 

 

Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:  

W 2017 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 157762,70 zł, z czego 76422,70 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.  

 

Stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 

3705,77 zł. Fundacja na dzień 31 grudnia 2017 r. nie posiadała lokat bankowych.  

Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji w sprawozdaniach – 17487,70 zł.  

Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach.  

Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.  



tutaj wpisz informacje (kliknij dwukrotnie, 

żeby pisać) 

 

 

 

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude z siedzibą w Chorzowie (41-500), przy ulicy Żołnierzy Września 
73/6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w 
Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000524653,  
o numerach: NIP 6272739863, REGON 243685254.          www.agereaude.pl 

Księgowość prowadziło biuro rachunkowe Fresz Spółka z o.o. z Katowic 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 2017 r. składała miesięczne deklaracje do ZUS za okres styczeń – grudzień 2017 r. 

Zobowiązania płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS 

regulowane były na bieżąco i terminowo. 

 

 

            Katarzyna Sujkowska-Sobisz     Tomasz Sobisz  

Prezes zarządu Fundacji Agere Aude   Wiceprezes zarządu Fundacji Agere Aude

  


