
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI APLICA ZA ROK 2015 



I. INFORMACJE OGÓLNE 

Nazwa pełna: FUNDACJA APLICA 
Adres siedziby: ul. Sadowa 10, 41-200 Sosnowiec 
Adres poczty elektronicznej: info@aplica.pl 
REGON: 243549516 
NIP: 6443506842 
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego 
Numer w rejestrze: 0000507095 
Data rejestracji w KRS: 25.04.2014 r. 
Forma prawna: Fundacja 
Organ nadzoru: Minister Pracy i Polityki Społecznej 
Zarząd Fundacji: 
Krzysztof Demczuk – Prezes Zarządu 
Michał Kuś – Wiceprezes Zarządu 
Patryk Gregorczyk- Wiceprezes Zarządu 

Rada Fundacji: 
Dariusz Kerner – członek Rady Fundacji 
Sebastian Drąg – członek Rady Fundacji 
Krzysztof Korniak- członek Rady Fundacji 

Cele Fundacji: 

● wspieranie ludzi w zakresie rozwijania wiedzy, umiejętności, świadomości i postaw 
umożliwiających efektywne funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne 

● udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego, prawnego, psychoedukacyjnego, edukacyjnego 
oraz informacyjnego różnym grupom społecznym, w tym grupom defaworyzowanym, 

● działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, 
● wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienia więzi 

rodzinnych i zapobiegania patologiom, 
● realizacja działań związanych z profilaktyką i prewencją (w zakresie przeciwdziałania  

i zwalczania negatywnych zjawisk społecznych i zawodowych), 
● propagowanie korzystania z pomocy ekspertów, 
● wspieranie dobroczynności i działań pomocowych, realizowanych przez inne podmioty, 
● wspieranie rozwoju liderów i przywódców społecznych oraz gospodarczych, w tym liderów 

organizacji chrześcijańskich, 



● wspieranie środowisk związanych z rozwojem i ideą kształcenia dorosłych, w tym coachingu, 
mentoringu, trenerstwa i innych form kształcenia dorosłych, 

● wspieranie prawidłowego rozwoju oraz promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia, 
● organizacja wolontariatu i innych działań społecznych, 
● tworzenie i wspieranie standardów usług szkoleniowych i innych form rozwoju osobistego  

i zawodowego : coaching, mentoring, treningi i warsztaty szkoleniowe, szeroko rozumianej 
pomocy psychologicznej, 

● popieranie innowacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej z dziećmi  
i młodzieżą. 

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez działania takie jak: 
1. psychoterapia (indywidualna oraz grupowa), interwencja kryzysowa, terapia uzależnień oraz inne 

formy pomocy psychologicznej, coaching, 
2. wykłady, seminaria i konferencje, mitingi, 
3. szkolenia, warsztaty, treningi i inne grupowe formy pracy, 
4. doradztwo i poradnictwo zawodowe (indywidualne oraz grupowe), 
5. różnego rodzaju badania i publikacje, 
6. certyfikowanie szkoleń i uprawnień zawodowych, 
7. kampanie promocyjno - informacyjne, 
8. organizacja imprez kulturalnych, konferencji, wykładów, 
9. opracowanie i udostępnianie różnego rodzaju kursów i materiałów szkoleniowych (w tym e-

kursów i materiałów w postaci elektronicznej), 
10. działalność wydawniczą w zakresie artystycznym, naukowym i informacyjnym (publikacja 

książek, czasopism, albumów, płyt oraz wydawnictw na nośnikach elektronicznych), 
11. organizację szkoleń, warsztatów i seminariów dla rodziców, pedagogów i wychowawców, 
12. organizowanie placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży  

i dorosłym, 
13. szkolenia dla członków organizacji pozarządowych i osób pragnących rozwiązywać problemy 

społeczne, 
14. zbieranie i wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń, 
15. prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych oraz innych 

instytucji, 
16. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą, 
17. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi  

w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 



Okres sprawozdawczy : od   1.01.2015 do 31.12.2015r. 

II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

Cele statutowe Fundacji Aplica zostały w 2015 roku zrealizowane poprzez 
następujące projekty i działania: 

1. Program rozwoju osobistego i warsztaty szkoleniowe “Szkoła Liderów” - edycja I (kontynuacja): 

● Struktura organizacji i podział zadań cz. 1 - 24.01.15r. 
● Struktura organizacji i podział zadań cz. 1 - 07.02.15r. 
● Interwizja grupowa - proces zmiany 14.03.15r. 
● Autodiagnoza - rozumienie siebie, swoich zasobów i ograniczeń w pracy lidera - 11.04.15r. 
● Autodiagnoza - rozumienie siebie, swoich zasobów i ograniczeń w pracy lidera -  2.05.15r. 
● Autodiagnoza - rozumienie siebie, swoich zasobów i ograniczeń w pracy lidera - 6.06.15r. 
● Dynamika procesów grupowych - 13-15.08.15r. 
● Czas wymiany doświadczeń/Sesje wykładowe - Wspólny zjazd SL1 i SL2- 19.12.15r. 

2. Program rozwoju osobistego i warsztaty szkoleniowe “ Szkoła Liderów” - edycja II 
(kontynuacja) 

● Kompetencje lidera 10.01.15r. 
● Komunikacja Interpersonalna 28.02.15r. 
● Autodiagnoza - rozumienie siebie, swoich zasobów i ograniczeń w pracy lidera -  28.03.15r. 
● Autodiagnoza - rozumienie siebie, swoich zasobów i ograniczeń w pracy lidera -  18.04.15r. 
● Autodiagnoza - rozumienie siebie, swoich zasobów i ograniczeń w pracy lidera - 30.05.15r. 
● Dynamika procesów grupowych 27-29.08.15r. 
● Czas wymiany doświadczeń/Sesje wykładowe- Wspólny zjazd SL1 i SL2- 19.12.15r. 

W sumie zrealizowano 200 godzin szkoleniowych w ramach Szkoły Liderów. Udział w warsztatach 
wzięły dwie grupy zamknięte po przeprowadzonej rekrutacji w liczbie 24 osób + 2 trenerów 
prowadzących zajęcia.  

Szkoła Liderów jest 14 miesięcznym cyklem szkoleniowym skierowanym do  osób, które chcą 
rozwijać swoje kompetencje liderskie. Program skierowany jest do obecnych i potencjalnych liderów: 
organizacji chrześcijańskich, fundacji, stowarzyszeń. Szkoła liderów składa się z 12 zjazdów o 
charakterze weekendowym (piątek , sobota) i dodatkowych dwóch zjazdów 3 dniowych.  To praktyczny 



warsztat umiejętności liderskich połączony z dużą dawką wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w roli 
lidera. Podczas Szkoły liderów wspieramy każdego lidera w jego procesie rozwoju. Potencjalni i obecni 
liderzy otrzymują narzędzia i wiedzę , by jeszcze skuteczniej wywierać wpływ i zmieniać otaczającą 
rzeczywistość. 
Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia Szkoły Liderów 
potwierdzający kompetencje. Kontynuacja programu nastąpiła w roku 2015. 
W ramach projektu uczestnicy biorą udział w dobrowolnych sesjach coachingowych i metnorskich. 

Organizując i prowadząc projekt Szkoła Liderów I i II Fundacja Aplica realizowała następujące cele 
statutowe: 

● wspieranie ludzi w zakresie rozwijania wiedzy, umiejętności, świadomości i postaw 
umożliwiających efektywne funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne, 

● udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego, prawnego, psychoedukacyjnego, edukacyjnego 
oraz informacyjnego różnym grupom społecznym, w tym grupom defaworyzowanym, 

● propagowanie korzystania z pomocy ekspertów, 
● wspieranie rozwoju liderów i przywódców społecznych oraz gospodarczych, w tym liderów 

organizacji chrześcijańskich, 
● wspieranie środowisk związanych z rozwojem i ideą kształcenia dorosłych, w tym 

coachingu,mentoringu, trenerstwa i innych form kształcenia dorosłych, 
● tworzenie i wspieranie standardów usług szkoleniowych i innych form rozwoju osobistego  

i zawodowego : coaching, mentoring, treningi i warsztaty szkoleniowe, szeroko rozumianej 
pomocy psychologicznej, 

● popieranie innowacji w pracy dydaktyczno wychowawczej prowadzonej z dziećmi  
i młodzieżą. 

3. Konferencja Strefa Zero 

Konferencja Strefa Zero jest skierowana do liderów , przywódców, środowisk chrześcijańskich.  Projekt 
ma na celu promować i integrować środowiska chrześcijańskie. 

Prowadząc projekt Fundacja Aplica realizowała następujące cele: 
● działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, 
● wspieranie rozwoju liderów i przywódców społecznych oraz gospodarczych, w tym liderów 

organizacji chrześcijańskich, 
● wspieranie środowisk związanych z rozwojem i ideą kształcenia dorosłych,   w tym coachingu, 

mentoringu, trenerstwa i innych form kształcenia dorosłych 



W tym roku konferencja zgromadziła 600 osób i trwała dwa dni. Odbyła się 13 i 14.06.2015r.  
w sali MOSIR w Chrzanowie. 

Po konferencji zostały wydane -płyty DVD i MP3 z zapisem konferencji.  
W trakcie konferencji zaprosiliśmy wybitnych mówców, liderów z Polski i zagranicy. Wśród 
zaproszonych prelegentów znaleźli się: 
Ulf Ekman (założyciel i były pastor Kościoła Word of Life) - Szwecja, Uppsala 
Ks. Bp Grzegorz Ryś - Kraków 
Tomasz Kmiecik - pastor Kościoła Shorline (Częstochowa) 
dr Wojciech Gajewski - pastor Kościoła Parakletos (Frombork) 
OFMcv Bogdan Kocańda - Rychwałd 
Michał Jeleń- lider Wspólnoty Abba (Warszawa) 

Prowadząc projekt Fundacja Aplica realizowała następujące cele: 
● wspieranie ludzi w zakresie rozwijania wiedzy, umiejętności, świadomości i postaw 

umożliwiających efektywne funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne 
● działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, 
● propagowanie korzystania z pomocy ekspertów, 
● wspieranie rozwoju liderów i przywódców społecznych oraz gospodarczych, w tym liderów 

organizacji chrześcijańskich, 
● wspieranie środowisk związanych z rozwojem i ideą kształcenia dorosłych, w tym coachingu, 

mentoringu, trenerstwa i innych form kształcenia dorosłych, 
● wspieranie prawidłowego rozwoju oraz promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia, 
● organizacja wolontariatu i innych działań społecznych, 
● tworzenie i wspieranie standardów usług szkoleniowych i innych form rozwoju osobistego  

i zawodowego : coaching, mentoring, treningi i warsztaty szkoleniowe, szeroko rozumianej 
pomocy psychologicznej, 

4. Metanoia Camp - wyjazd formacyjno - wypoczynkowy 

Wyjazd wypoczynkowy dla rodzin i osób indywidualnych połączony z sesjami wykładowymi, 
spotkaniami małych grup, warsztatami rozwojowymi, rozwojem duchowym.  Udział w obozie wzięło 
140 osób. 
Wyjazd odbywał się w dniach 11-18 lipiec 2015 roku w Ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym h2o w 
Kiczycach. 



Organizując i prowadząc projekt „Metanoia Camp” Fundacja Aplica realizowała następujące cele 
statutowe: 
● wspieranie ludzi w zakresie rozwijania wiedzy, umiejętności, świadomości i postaw  

umożliwiających efektywne funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne, 
● udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego, prawnego, psychoedukacyjnego, edukacyjnego 

oraz informacyjnego różnym grupom społecznym, w tym grupom defaworyzowanym, 
● działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, 
● wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienia więzi 

rodzinnych i zapobiegania patologiom, 
● realizacja działań związanych z profilaktyką i prewencją (w zakresie przeciwdziałania  

i zwalczania negatywnych zjawisk społecznych i zawodowych), 
● wspieranie rozwoju liderów i przywódców społecznych oraz gospodarczych, w tym liderów 

organizacji chrześcijańskich, 
● wspieranie prawidłowego rozwoju oraz promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia, 

5. Projekt rozwoju osobistego dla kobiet “Ezer” -  warsztaty , wykłady, spotkania.  

W spotkaniach  warsztatowych  i wykładowych każdorazowo udział wzięło około 30  kobiet. 
Do prowadzania zajęć zaproszono: instruktorki arteterapii i flamenco, oraz liderki organizacji 
chrześcijańskich.   

Fundacja Aplica realizując projekt “Ezer” realizowała następujące cele statutowe: 
● wspieranie rozwoju liderów i przywódców społecznych oraz gospodarczych, w tym liderów 

organizacji chrześcijańskich, 
● realizacja działań związanych z profilaktyką i prewencją (w zakresie przeciwdziałania  

i zwalczania negatywnych zjawisk społecznych i zawodowych), 
● działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, 
● wspieranie prawidłowego rozwoju oraz promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia. 
● wspieranie ludzi w zakresie rozwijania wiedzy, umiejętności, świadomości i postaw 

umożliwiających efektywne funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne  
Warsztat tańca flamenco - 16.11.2015r. - prowadzenie Joanna Mazurek 

6. Projekt  szkoleniowo-integracyjny dla mężczyzn „Męskie Spotkanie – Forma”.  

Projekt ma na celu promowanie zdrowego stylu życia i wzmacnianie więzi rodzinnych. 
W spotkaniach brało każdorazowo około 25 mężczyzn.  

Prowadząc projekt Fundacja Aplica realizowała następujące cele: 



● wspieranie ludzi w zakresie rozwijania wiedzy, umiejętności, świadomości i postaw 
umożliwiających efektywne funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne 

● działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, 
● wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienia więzi 

rodzinnych i zapobiegania patologiom, 
● realizacja działań związanych z profilaktyką i prewencją (w zakresie przeciwdziałania  

i zwalczania negatywnych zjawisk społecznych i zawodowych), 
● wspieranie rozwoju liderów i przywódców społecznych oraz gospodarczych, w tym liderów 

organizacji chrześcijańskich, 
● wspieranie prawidłowego rozwoju oraz promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia. 

7. Organizacja spotkania “Mikołajkowego” dla dzieci z Jaworzna przy współpracy z Parafią pw. 
św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie-Szczakowej- zorganizowano zabawy i gry dla dzieci wraz z 
wizytą św. Mikołaja. W spotkaniu wzięło udział 40 dzieci. Spotkanie odbyło się 06.12.2015r. 

Organizując spotkanie Fundacja realizowała następujące cele: 
● wspieranie ludzi w zakresie rozwijania wiedzy, umiejętności, świadomości i postaw 

umożliwiających efektywne funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne 
● działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, 
● wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienia więzi 

rodzinnych i zapobiegania patologiom, 
● wspieranie dobroczynności i działań pomocowych, realizowanych przez inne podmioty, 
● organizacja wolontariatu i innych działań społecznych, 

8. Zabawa Sylwestrowa wraz z galą rozdania nagród  „Gorące serca” dla wolontariuszy, 
partnerów, osób wspierających działania Fundacji Aplica.  

. 
Rozdanie nagród połączone było z zabawą sylwestrową podczas której odbywa się Wieczór 
Dziękczynienia. Celem jest wspieranie środowisk chrześcijańskich i inicjowanie spotkań, budowanie 
relacji i inspiracja do dobrych inicjatyw w przyszłości. Podczas Zabawy Sylwestrowej  rozdaliśmy 
nagrody dziękując wszystkim osobom zaangażowanym i podsumowaliśmy rok działań. 
Zabawa odbyła się w Lokalu Fundacji Aplica w Jaworznie ul. Sienkiewicza 11. 

W zabawie wzięło udział 85 osób dorosłych i 22 dzieci.  

Poprzez organizację ww. Zabawy Sylwestrowej, Fundacja Aplica realizowała następujące cele: 



● wspieranie ludzi w zakresie rozwijania wiedzy, umiejętności, świadomości i postaw 
umożliwiających efektywne funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne 

● realizacja działań związanych z profilaktyką i prewencją (w zakresie przeciwdziałania  
i zwalczania negatywnych zjawisk społecznych i zawodowych), 

● wspieranie rozwoju liderów i przywódców społecznych oraz gospodarczych, w tym liderów 
organizacji chrześcijańskich, 

● wspieranie prawidłowego rozwoju oraz promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia, 
● organizacja wolontariatu i innych działań społecznych. 

Zabawa Sylwestrowa odbywała się bez alkoholu i innych używek - celem było promowanie zdrowego 
stylu życia i przeciwdziałanie negatywnym trendom społecznym związanym  
z używaniem alkoholu.  

9. Prowadzenie spotkań mentoringu, coachingu i poradnictwa psycho-pedagogicznego.  

Mając na uwadze ważność udzielania wsparcia dla  rozwoju środowisk chrześcijańskich oraz 
realizację celów statutowych fundacji Rada Fundacji Aplica postanowiła wdrożyć projekt spotkań 
mentoringu, coachingu i  poradnictwa psycho-pedagogicznego. 
Konsultacje odbywały się nieodpłatnie z klientami którzy się zgłaszali taką potrzebę, a także dla 
uczestników programu Szkoła Liderów. Spotkania miały charakter indywidualnych sesji oraz sesji 
odbywających się w tzw. „małych grupach” 

W ramach projektu odbyło się indywidualnych sesji konsultacyjnych, mentorskich: 225 godzin 
oraz 200 spotkań małych grup.  

Realizowane cele statutowe:  
● wspieranie ludzi w zakresie rozwijania wiedzy, umiejętności, świadomości i postaw 

umożliwiających efektywne funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne 
● udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego, prawnego, psychoedukacyjnego, edukacyjnego 

oraz informacyjnego różnym grupom społecznym, w tym grupom defaworyzowanym, 
● działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, 
● wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienia więzi 

rodzinnych i zapobiegania patologiom, 
● propagowanie korzystania z pomocy ekspertów, 
● wspieranie rozwoju liderów i przywódców społecznych oraz gospodarczych, w tym liderów 

organizacji chrześcijańskich, 
● wspieranie środowisk związanych z rozwojem i ideą kształcenia dorosłych, w tym coachingu, 

mentoringu, trenerstwa i innych form kształcenia dorosłych, 



● tworzenie i wspieranie standardów usług szkoleniowych i innych form rozwoju osobistego  
i zawodowego : coaching, mentoring, treningi i warsztaty szkoleniowe, szeroko rozumianej 
pomocy psychologicznej. 

10. Wykłady, seminaria, spotkania w środowiskach chrześcijańskich - Wspólnota Metanoia  

Wykłady otwarte na temat rozwoju duchowego i osobistego we Wspólnocie Metanoia  
w Jaworznie: 
● „Duchowe przełomy” - cykl wykładów styczeń 2015, Jaworzno 
● „Droga 21” - cykl wykładów na temat mocy modlitwy, postu i jałmużny - luty 2015, Jaworzno 
● „Noc chwały”- 27.02.15r., Częstochowa 
● Konferencja „Przebudzenie według Bożego scenariusza”- Zamość,  6-7.03.15r. 
● Wykład na zaproszenie Wspólnota Abba - 29.03.15r. , Warszawa 
● Rekolekcje ewangelizacyjne „Licz na Boga” - 16-18.03.15r. , Będzin 
● „Zatwardziali sprawiedliwi” -  gość:  Przemysław Szyszka, 26.07.15r. , Jaworzno 
● Wykład na zaproszenie Wspólnota Góra Oliwna -20.08.15r. , Kraków 
● „Dom modlitwy” -  goście: Maciej i Dorota Wolscy (Warszawa)-  13.09.15r., Jaworzno 
● Wykład na zaproszenie „ Finanse”-  Parafia w Radzionkowie, 15.09.15r. 
● IV Forum Charyzmatyczne Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym- 19.09.15r., Legnica 
● Koncert uwielbienia „Czas chwały” - 26.09.15r. Jaworzno 
● Otwarte warsztaty tańca z flagami- 10.10.15r., Jaworzno, prowadzenie: Joanna Mazurek 
● Wykład „Kluczowe wartości-Boży buntownik”-  gość: ks. Mirosław Jadłosz, 11.10.15r, 

Jaworzno 
● Wykład „Kluczowe wartości- Moc przemiany” - gość: Karol Sobczyk, 25.10.15r., Jaworzno 
● „Kluczowe wartości - Moc Słowa” -  Krzysztof Demczuk, 1.11.15r., 8.11.15r., Jaworzno 
● „Kluczowe wartości- Moc Słowa”- Patryk Gregorczyk , 16.11.15r., Jaworzno 
● „Kluczowe wartości- Moc Słowa”- Krzysztof Demczuk, 22.11.15r. Jaworzno 
● Wykład „To nie jest twoja wojna” - gość: Marcin Jakimowicz, 29.11.15r., Jaworzno 
● Videowykład „ Prawdziwe synostwo” - Leif Hetland , 13.12.15r., Jaworzno 

Większość wykładów odbywało się w niedzielę o godz. 11.30 w lokalu Fundacji Aplica ul. Sienkiewicza 
11 w Jaworznie. Spotkania mają charakter otwarty i są bezpłatne.  
Dodatkowo wykłady, seminaria odbywają się w innych miastach na zaproszenie Kościołów, Wspólnot, 
stowarzyszeń, fundacji.  
W wykładach jednorazowo brało udział 80-200 osób. 



Realizowane cele statutowe:  
● wspieranie ludzi w zakresie rozwijania wiedzy, umiejętności, świadomości i postaw 

umożliwiających efektywne funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne 
● działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, 
● wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienia więzi 

rodzinnych i zapobiegania patologiom, 
● propagowanie korzystania z pomocy ekspertów, 
● wspieranie rozwoju liderów i przywódców społecznych oraz gospodarczych, w tym liderów 

organizacji chrześcijańskich, 
● wspieranie środowisk związanych z rozwojem i ideą kształcenia dorosłych, w tym coachingu, 

mentoringu, trenerstwa i innych form kształcenia dorosłych, 

11. Udział w konferencji Global Leadership Summit 

Rada fundacji wraz z osobami wspierającymi działania statutowe oraz absolwentami Szkoły Liderów 
wzięła udział w dwudniowej konferencji dotyczącej przywództwa, która odbyła się 20-21.11.2015r. w 
Krakowie.  Organizatorem konferencji był Instytut Przywództwa z siedzibą  
w Krakowie.  
W konferencji wzięło udział 35 osób związanych z działalnością Fundacji Aplica.  

Realizowane cele statutowe:  
● wspieranie ludzi w zakresie rozwijania wiedzy, umiejętności, świadomości i postaw 

umożliwiających efektywne funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne 
● udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego, prawnego, psychoedukacyjnego, edukacyjnego 

oraz informacyjnego różnym grupom społecznym, w tym grupom defaworyzowanym, 
● działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, 
● wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienia więzi 

rodzinnych i zapobiegania patologiom, 
● propagowanie korzystania z pomocy ekspertów, 
● wspieranie rozwoju liderów i przywódców społecznych oraz gospodarczych, w tym liderów 

organizacji chrześcijańskich, 
● wspieranie środowisk związanych z rozwojem i ideą kształcenia dorosłych, w tym coachingu, 

mentoringu, trenerstwa i innych form kształcenia dorosłych, 
● tworzenie i wspieranie standardów usług szkoleniowych i innych form rozwoju osobistego  

i zawodowego : coaching, mentoring, treningi i warsztaty szkoleniowe, szeroko rozumianej 
pomocy psychologicznej. 



III. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Fundacja w 2015 roku zaczęła sprzedawać gadżety chrześcijańskie wyprodukowane przez 
Fundację Aplica, a uzyskany dochód przeznaczony był na realizację celów statutowych Fundacji Aplica. 

Zgodnie z 13 § Statutu, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
Przedmiotem prowadzonej przez Fundacje działalności gospodarczej z godnie z PKD jest : 

Kod PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 
Kod PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Kod PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 
Kod PKD 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
Kod PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 
Kod PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku 
Kod PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 
Kod PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych  
i humanistycznych 
Kod PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 
Kod PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
Kod PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 
Kod PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siedzibą sklepową, straganami  
i targowiskami 
Kod PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 
Kod PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji 
Kod PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 
Kod PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie 
Kod PKD 58.11.Z Wydawanie książek. Powyższa działalność ma być prowadzona zgodnie  
z obowiązującymi przepisami 
Kod  PKD 85.10.Z Wychowanie przedszkolne 
Kod PKD 85.20.Z Szkoły podstawowe 
Kod PKD 85.31.A Gimnazja 

IV. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU 

● Uchwała nr 1/2015 Fundacji APLICA o organizacji konferencji „Strefa Zero” i wydaniu płyt z 
nagraniami. 

● Uchwała nr 2/2015 Fundacji APLICA o organizacji wyjazdu formacyjno-wypoczynkowego 
„Metanoia Camp” 



● Uchwała nr 3/2015 Fundacji APLICA o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za okres od 
25-04-2014 do 31-12-2014 

● Uchwała nr 4/2015 Fundacji APLICA o organizacji zabawy Sylwestrowej – z rozdaniem nagród 
„Gorące serce” dla wolontariuszy i darczyńców Fundacji. 

● Uchwała nr 5/2015 Fundacji APLICA o dalszym prowadzeniu spotkań mentoringu, coachingu i  
poradnictwa psycho-pedagogicznego 

● Uchwała nr 6/2015 Fundacji APLICA o dalszym prowadzeniu spotkań dla męszczyzn "Forma" 
● Uchwała nr 7/2015 Fundacji APLICA o dalszym prowadzeniu spotkań dla kobiet "Ezer" 
● Uchwała nr 8/2015 Fundacji APLICA o zorganizowaniu zabawy Mikołajkowej 
● Uchwała nr 9/2015 Fundacji APLICA o dalszym prowadzeniu wykładów i seminariów dla 

środowisk chrześcijańskich 
● Uchwała nr 10/2015 Fundacji APLICA o udziale w konferencji Global Leadership Summit 2015. 

V. PRZYCHODY 
Przychody razem:          343 114,72 

W tym: 
Przychody z działalności statutowej        95 975,53 
 Darowizny, dotacje       236 632,07 

Przychody ze sprzedaży towarów i usług       10 489,50 
Przychody finansowe               17,62  

  w tym - odsetki bankowe             17.62  
 
VI. KOSZTY  
Koszty razem:          334 003,88 

W tym: 
Koszty z działalności statutowej       182 834,41 
  Koszty statutowe        182 834,41 

Koszty Administracyjne        151 169,47 
  Usługi obce           49 718,51 
  Zużycie materiałów i energii         25 380,59 
  Wynagrodzenia  

  (umowy cywilno prawne + tytułem powołania na funkcję)     70 982,00 
  Podatki i opłaty               140,00 
  Pozostałe koszty administracyjne (podróże służbowe)       4 613,37 



  Wartość sprzedanych towarów             335,00 

VII WYNAGRODZENIA 
Fundacja nie zatrudniała pracowników etatowych. 

VII ŁĄCZNA KWOTA WYPŁACONYCH WYNAGRODZEŃ Z PODZIAŁEM NA 
WYNAGRODZENIA, PREMIE, I INNE ŚWIADCZENIA 
Nie wystąpiły 

IX. WYSOKOŚĆ ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA 
WYPŁACONEGO ŁĄCZNIE CZŁONKOM ZARZĄDU I INNYCH ORGANÓW FUNDACJI 
Nie wystąpiły 

X. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECENIA I UMÓW O DZIEŁO 

Wydatki na usługi na podstawie umów cywilno prawnych stanowiły łącznie kwotę 12 758 zł. 

XI. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW 
Aktualizacja zapasów nie występowała.  

XII. UDZIELONE POŻYCZKI  
Nie wystąpiły 

XIII. KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH 
Lokaty bankowe nie były tworzone 

XIV. WARTOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB 
NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO 

Nie wystąpiły 

XV. NABYTE NIERUCHOMOŚCI I ICH PRZEZNACZENIE  
Nie wystąpiły 

XVI. NABYTE POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 
Nie wystąpiły 



XVII. WARTOŚCI AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ   
Aktywa obrotowe                    42 276,73 

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych      15 778,02 
Należności krótkoterminowe          4 353,81 
Inwestycje krótkoterminowe                   22 144,90 
 środki pieniężne                   22 144,90 

XVIII. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE 
I SAMORZĄDOWE ORAZ WYNIK NA TEJ DZIAŁALNOŚCI  

Fundacja Apica prowadziła program „Akademia Dobrego Rodzica” w okresie od 11.03.2015 do 
12.12.2015 określonego w umowie nr WWO.524.4.34/15/2015 zawartej w dniu 11.03.2015 pomiędzy 
Gminą Sosnowiec, Al. Zwycięstwa 20 w Sosnowcu, NIP: 644-345-36-72, a Fundacją Aplica. 
Każda sesja szkoleniowa prowadzona była przez dwóch trenerów. 

Celami programu było: 

● Zwiększenie świadomości na temat stosowanych skryptów wychowawczych, nauka 
przełamywania ich w procesie wychowawczym. 

● Nauka rozeznania i diagnozy uzależnienia bądź eksperymentowania przez młodzież  
z substancjami psychoaktywnymi. 

● Podniesienie świadomości opiekunów na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych. 
● Wprowadzenie rodziców w „Strategię Pozytywnych Inicjacji”. 
● Zdobycie praktycznych umiejętności skutecznego porozumiewania się z nastolatkami, 

asertywności i stawiania granic, zapoznanie się ze skutecznymi sposobami przeciwdziałania 
zagrożeniom tj.: alkoholizm, narkomania, wpływ subkultur i sekt na młodzież, a także 
wychowanie dzieci do samodzielności i odpowiedzialności w świecie. 

● Wyposażenie w wiedzę na temat współczesnych zagrożeń, czynników ryzyka, nowych substancji 
psychoaktywnych 

● Nauka komunikacji ze swoim dzieckiem i poruszania tematów uznanych powszechnie za 
„trudne” w atmosferze zaufania, akceptacji i spokoju 

● Nauka nawiązywania prawidłowego kontaktu z dzieckiem 
● Poszerzenie wiedzy, prawidłowego rozumienia rodzajów i etapów uzależnienia 
● Wyposażenie w umiejętności rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych 



Metody pracy: 
● prezentacja i elementy wykładu 
● dyskusja z elementami prelekcji 
● praca w parach i podgrupach z elementami ćwiczeń 
● ćwiczenia i zadania podnoszące kompetencje społeczne i rodzicielskie 

Fundacja Aplica w ramach przeprowadzonych działań Projektowych nawiązała kontakt z 10 gimnazjami 
Sosnowieckimi i rozpropagowała na terenie Miasta Sosnowiec 2500 ulotek informujących o 
planowanych warsztatach dla rodziców. Zgłosiło się około 30 osób z czego po wstępnych rozmowach 
wytypowaliśmy 15 osób do wzięcia udziału w programie. Odbyło się 6 spotkań szkoleniowych z czego 2 
spotkania po 3 godziny i 4 spotkania po 5 godzin. 

Koszty pokryte z dotacji 10000 co stanowi 61,94%. 
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych 6144,12 co stanowi 38,06%. 
Całkowity koszt projektu 16144,12. 

XIX. WYNIK PODATKOWY CIT-8  

Przychód         343 114,72 
Koszty uzyskania przychodów      334 003,88 
Dochód             9 110,84 

Podstawa opodatkowania                  0,00 

XX. KONTROLA FUNDACJI 
W roku 2015 w Fundacji nie była przeprowadzana żadna kontrola. 


