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Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Wsparcia Osób 
z Zaburzeniami Komunikacji „ Między Słowami“ 

za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku 
 
 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie 
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz.529). 
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Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami” („Fundacja”) 
została utworzona Aktem Założycielskim z dnia 24.11.2010r. (numer repertorium A nr 
10342/2010). Siedziba Fundacji mieści się w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 87. 

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991 r. 
Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami– „Ustawa o 
rachunkowości”) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie 
Statutu Fundacji.  

W roku 2013 nie prowadziła odpłatnej działalności statutowej. 

 

I. Dane fundacji: 

nazwa:    Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „ 
Między Słowami” 

siedziba:   Gdynia 

adres:    ul. Świętojańska 87  81-387 Gdynia 

adres mailowy:   fundacja@miedzy-slowami.o.pl 

data wpisu w KRS:  27.12.2010 
 
numer rejestracyjny w KRS:  0000374172 
 
regon:     221175547 
 
 
 
II. Zarząd: 
 
Izabela Olejniczak Pachulska: dyrektor, 
zamieszkała w Sopocie ul Władysława IV 15/2 
 
Katarzyna Urbańska: dyrektor, 
zamieszkała w Gdyni ul. Bema 14/13 
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III. Cele statutowe Fundacji: 
 
Fundacja została powołana w celu:  
1. kompleksowej rehabilitacji osób z zaburzeniem komunikacji,  
2. działania na rzecz integracji społecznej osób z zaburzeniem komunikacji, 
 3. działalności edukacyjnej polegającej na podnoszeniu kwalifikacji terapeutów,  
4. wsparcie członków rodzin i opiekunów osób z zaburzeniem komunikacji,  
5. wspieranie inicjatyw mających na celu likwidowanie barier społecznych,  
6. aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniem komunikacji,  
7. edukacji społecznej polegającej na podnoszeniu poziomu wiedzy dotyczącej zaburzeń 
komunikacji. 
 
 
 
IV. Opis działalności statutowej. 
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatne i nieodpłatne działania obejmujące:  
 

1. zapewnienie kompleksowej neurorehabilitacji osobom z zaburzeniem komunikacji,  
2. tworzenie warunków osobom z zaburzeniem komunikacji wyrównywania ich szans 
życiowych poprzez rozwijanie ich zdolności i możliwości twórczych dla pełnego, 
aktywnego ich udziału  
w życiu społecznym,  

3. prowadzenie działań wobec osób z zaburzeniem komunikacji służących podnoszeniu 
ich samooceny i kreatywnego myślenia,  

4. wprowadzanie w życie innowacyjnych rozwiązań, usprawniających w sposób 
kompleksowy sytuację życiową osób z zaburzeniem komunikacji i ich rodzin,  

5. współpracę z instytucjami działającymi na rzecz środowiska osób z 
niepełnosprawnością,  

6. prowadzenie działań pro integracyjnych,  
7. organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularno-

naukowych poświęconych problemom osób z zaburzeniem komunikacji, 
8. udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz osobom 

prawnymi innym jednostkom organizacyjnym, realizującym cele Fundacji,  
9. współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi  

i fizycznymi, organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą,  
10. fundowanie stypendiów, finansowanie badań naukowych, szkoleń i warsztatów w 

zakresie neurorehabilitacji,  
11. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,  
12. prowadzenie dziennego lub całodobowego ośrodka rehabilitacji osób z zaburzeniem 

komunikacji,  
13. tworzeniem Centrum Integracji Społecznej, powoływaniem i wspieraniem 

spółdzielczości socjalnej osób niepełnosprawnych,  
14. zakładanie i prowadzenie NZOZ Rehabilitacji,  
15. działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy z międzynarodowymi 

organizacjami, pracującymi z osobami z zaburzeniem komunikacji,  
16. organizowanie zajęć w ramach rehabilitacji społecznej oraz zajęć typu dziennego 

pobytu dla osób niepełnosprawnych, organizowanie warsztatów terapii zajęciowej i 
arteterapii, organizowanie rehabilitacji zawodowej poprzez zajęcia usprawniające 
czynności zawodowe  
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i wdrażające do pracy zawodowej, innych form wsparcia zatrudnienia osób z 
zaburzeniem komunikacji,  

17. propagowanie wizji człowieka niepełnosprawnego jako osoby wnoszącej szczególne 
wartości w życie społeczeństwa, propagowanie postaw pro integracyjnych i promocja 
instytucji prowadzących działalność podkreślającą znaczenie takich postaw,   

18. organizowanie integracyjnych programów edukacyjnych, organizowanie warsztatów 
psychologiczno-terapeutycznych itp.,  

19. organizowanie wczasów rehabilitacyjnych dla osób zaburzeniami komunikacji,  
20. integracja Fundacji ze środowiskiem i instytucjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych,   
21. prowadzenie działań informacyjnych na temat zjawisk życia osób niepełnosprawnych, 

w tym szczególnie gromadzenie i udzielanie danych oraz zbiorów, a także działalność 
wydawniczą  
i promocyjną. 

 
 
V. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach prawnych 
finansowych, które nastąpiły w roku obrotowym 2013. 
 
 
W roku 2013 Fundacja realizowała swoje cele poprzez następujące działania: 
 

1. Prowadzenie grupowego treningu językowego dla osób z afazją. Zajęcia trwały przez 
pełny rok 2013. Miały na celu podnoszenie kompetencji językowych osób z afazją, 
odbudowywanie system językowego uszkodzonego w wyniku incydentu mózgowego. 
 

2. Wyjścia integracyjne do kina, teatru, kawiarni, które miały na celu przełamywanie 
lęku przed mówieniem w sytuacjach dnia codziennego i włączanie osób z 
zaburzeniami komunikacji do życia społecznego.  

 
3. Działalność edukacyjną polegającą na organizowaniu szkoleń dla logopedów: 

podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w pracy z osobami z zaburzeniami 
mowy. 

 
 
W roku 2013 Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „ Między Słowami“ 
zrealizowała następujące zadania na terenie miasta Gdyni: 
 
1. „Afa-integracja” (edycja IV) – projekt realizowany w okresie od 01.01.2013 do 
31.11.2013. Wartość projektu: 21 000 ZŁ. Środki na realizację zadania zostały pozyskane w 
wyniku konkursu na realizację zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
 
Celem głównym projektu było wsparcie osób z afazją w procesie reintegracji społecznej. Cel 
ten udało się zrealizować poprzez następujące działania: 
 

• zwiększenie poprzez trening językowy wiary w powrót do zdrowia i możliwość życia 
w społeczeństwie mimo choroby 

• wsparcie psychologiczne  i poszukiwanie na nowo własnej tożsamości 
• minimalizowanie lęku przed powrotem do społeczeństwa, rozwijaniu kompetencji 

społecznych 
• zwiększenie motywacji do działania, zaufania we własne siły i odpowiedzialności za 

własne życie 
• akceptowanie umiejętności interpersonalnych, które nadal posiadają, mimo 

niepełnosprawności. 
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• rozbudzenie potrzeb aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie – bycie liderem 
• edukację społeczną  czym jest afazja 
• upowszechnienie doświadczeń projektu 

 
 
Zrealizowano również drugi cel główny projektu, czyli wsparcie opiekunów osób z afazją 
poprzez pomoc psychologiczną i organizowanie grup wsparcia. Dofinansowanie z dotacji 
pozwoliło na zorganizowanie w Gdyni pierwszego miejsca pomocy dla osób z afazją. 
Cotygodniowe treningi językowe, zajęcia jogi, trening społeczny dały szanse 30 osobom na 
doskonalenie umiejętności mówienia, a przez to zwiększyły szanse na reintegracje społeczną. 
Dzięki dotacji pomocą objęte zostały rodziny i opiekunowie chorych, którzy otrzymali 
wsparcie psychologa, a także wskazówki do terapii językowej w domu. Zakupiono także 
pomoce dydaktyczne takie jak: tablice, flipczarty oraz książki, które pozwoliły uatrakcyjnić 
zajęcia. Wykonano również ulotki i plakaty, które zostały rozwieszone w przychodniach , 
aptekach, urzędach. 
 
 

3. „Afa-integracja” – edycja w Gdańsku – wartość projektu 7000 zł. Projekt zrealizowany ze 
środków PFRON przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska. 

Celem głównym projektu było wsparcie osób z afazją w procesie reintegracji społecznej. Cel 
ten udało się zrealizować poprzez następujące działania: 
 

• zwiększenie poprzez trening językowy wiary w powrót do zdrowia i możliwość życia 
w społeczeństwie mimo choroby 

• wsparcie psychologiczne  i poszukiwanie na nowo własnej tożsamości 
• minimalizowanie lęku przed powrotem do społeczeństwa, rozwijaniu kompetencji 

społecznych 
• zwiększenie motywacji do działania, zaufania we własne siły i odpowiedzialności za 

własne życie 
• akceptowanie umiejętności interpersonalnych, które nadal posiadają, mimo 

niepełnosprawności. 
• rozbudzenie potrzeb aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie – bycie liderem 
• edukację społeczną  czym jest afazja 
• upowszechnienie doświadczeń projektu 

 
 
Zrealizowano również drugi cel główny projektu, czyli wsparcie opiekunów osób z afazją 
poprzez pomoc psychologiczną i organizowanie grup wsparcia. Dofinansowanie z dotacji 
pozwoliło na zorganizowanie w Gdyni pierwszego miejsca pomocy dla osób z afazją. 
Cotygodniowe treningi językowe, zajęcia jogi, trening społeczny dały szanse 30 osobom na 
doskonalenie umiejętności mówienia, a przez to zwiększyły szanse na reintegracje społeczną. 
Dzięki dotacji pomocą objęte zostały rodziny i opiekunowie chorych, którzy otrzymali 
wsparcie psychologa, a także wskazówki do terapii językowej w domu. Zakupiono także 
pomoce dydaktyczne takie jak: tablice, flipczarty oraz książki, które pozwoliły uatrakcyjnić 
zajęcia. Wykonano również ulotki i plakaty, które zostały rozwieszone w przychodniach , 
aptekach, urzędach. 

 

VI. Uchwały Zarządu Fundacji. 

W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 Zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał. 

 

 

 

VII. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł: 
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Przychody z działalności statutowej:                       125.007,82 zł 

W tym: 

Przychody z działalności odpłatnej:     91.730,00 zł 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:   33.277,82 zł 

Pozostałe przychody określone statutem:            0,00 zł 

 

VIII. Odpłatne świadczenia. 

Fundacja w roku 2013 nie prowadziła działalności odpłatnej w ramach swoich celów 
statutowych.  

 

IX. Działalność́ gospodarcza. 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

X. Informacja o poniesionych kosztach: 

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej:  35.122,49 zł 

 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej:  93.856,32 zł 

 Pozostałe koszty:                      704,00 zł 

Koszty finansowe:                      0,00 zł 

Koszty administracyjne:           645,47 zł 

 

XI. Dane o zatrudnieniu w Fundacji:  

W roku 2013 Fundacja nie podpisała umowy w jakiejkolwiek formie. 

XII. Dane o formie i wysokości wynagrodzeń wypłacanych w Fundacji, w tym wysokości 
wynagrodzenia dla członków zarządu i innych organów fundacji. 

W 2013 roku Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń́, nagród, premii ani innych świadczeń́. 
Zarząd Fundacji i jej Rada, w roku 2013 pełnili swoje funkcje bez pobierania wynagrodzenia. 
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XIII. Informacja o wydatkach związanych z umowami zleceniami. 

Nie dotyczy 

XIV. Pożyczki udzielone przez Fundację. 

W roku 2013 Fundacja „Między Słowami” nie udzieliła żadnych pożyczek. 

XV. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych i inne inwestycje finansowe Fundacji. 

Od 01.01.2013 do 31.12.2013 Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, udziałów, akcji, ani 
innych instrumentów finansowych czy papierów wartościowych.  

XVI. Informacja o nabytych nieruchomościach i środkach trwałych. 

W 2013 roku Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości ani innych środków trwałych. 

 

XVII. Wartości aktywów i zobowiązań fundacji na dzień 31.12.2013 (w złotych). 

 Aktywa:  

Aktywa trwałe         0,00 zł. 

Wartości niematerialne i prawne      0,00 zł. 

Rzeczowe aktywa trwałe        0,00 zł. 

Należności długoterminowe        0,00 zł. 

Inwestycje długoterminowe        0,00 zł. 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe         0,00 zł. 

Aktywa obrotowe                  6.340,33 zł. 

 Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych       0,00 zł. 

 Należności i roszczenia             5.946,79 zł. 

 Inwestycje krótkoterminowe                               393,54 zł. 

 Środki pieniężne                    393,54 zł. 

 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe       0,00 zł. 

 

Pasywa  
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Fundusze własne               -10.369,11 zł. 

Fundusz statutowy                   1.000,00 zł. 

Fundusz z aktualizacji wyceny        0,00 zł.  

Wynik finansowy netto za rok obrotowy            -11.369,11 zł. 

Nadwyżka przychodów nad kosztami       0,00 zł. 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania            16.709,44 zł. 

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek   0,00 zł. 

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne                       0,00 zł. 

Kredyty i pożyczki                               0,00 zł. 

Inne zobowiązania                    909,44 zł. 

Fundusze specjalne        0,00 zł.  

Rezerwy na zobowiązania       0,00 zł. 

Rozliczenia międzyokresowe                   15.800,00 zł. 

 

XVIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 
oraz o wyniku finansowym tej działalności. 

W roku 2013 Fundacja nie otrzymała żadnych zadań zleconych przez podmioty państwowe. 

XIX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 
także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Fundacja w 2013 roku wywiązała się ze wszystkich świadczeń podatkowych i wobec ZUS. 
Wszelkie deklaracje podatkowe i informacje do odpowiednich urzędów podatkowych 
składane są̨ zgodnie z obowiązującymi przepisami (CIT, PIT). 

XX. Informacje dodatkowe. 

W roku 2013 nie była przeprowadzona w Fundacji kontrola. Dokumentacja księgowa 
znajduje się w Kancelarii Księgowej “ Sub Rosa” w Gdańsku ul Stefana Batorego 37c/27. 

 

 


