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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica OS. BATOREGO Nr domu 31 E Nr lokalu 79-80

Miejscowość M. POZNAŃ Kod pocztowy 60-687 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 693295202

Nr faksu - E-mail stowarzyszenie.afazja@o2.pl Strona www www.afazja.eu

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-11-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30256461900000 6. Numer KRS 0000480202

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Agata Ciekańska - 
Skrzypczak

prezes zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Alicja Szturemska Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jolanta Łukaszewska Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

STOWARZYSZENIE "AFAZJA"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor

Stowarzyszenie Afazja w Poznaniu prowadzi dla osób z zaburzeniem mowy, po udarze mózgu, wylewie, guzie 
mózgu a także po wypadku komunikacyjnym grupowe zajęcia logopedyczne i psychologiczne.  Prowadzi też grupę 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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osób – klub afazji, skupiający rodziny i opiekunów osób dotkniętych afazją. W miarę możliwości wyjeżdżamy na 
krótkie, kilkudniowe pobyty w pod Poznań tak, aby oderwać  się od codzienności i nauczyć osoby z afazją 
samodzielności.

 Stowarzyszenie „Afazja” prowadziło spotkania osób chorych na afazję oraz ich rodzin z udziałem logopedy i 
psychologa. Stowarzyszenie Afazja w 2018 r, organizowało zajęcia z na Os. Batorego 38A w Poznaniu w Klubie 
Seniora oraz w Centrum „Bukowska” w Poznaniu.  Zajęcia mają charter spotkań otwartych, nieodpłatnych. 
       
W kwietniu 2018 r. byliśmy  na grupowym wyjściu do Teatru Nowego  na spektaklu „Osiecka. Byle nie o miłości” w 
Teatrze Nowym w  Poznaniu.         

Z okazji rozpoczęcia wakacji i przerwy wakacyjnej  zaprosiliśmy naszych podopiecznych  na 2 – godz.  rejs statkiem 
„Bajka” po Warcie, który odbył się 25.06. 2018 r . Nacieszyliśmy się  widokami,  zasmakowaliśmy wiatru od rzeki 
Warty.  Wyczarterowany statek wypłynął  z przystani przy Katedrze Poznańskiej. 

W czerwcu obchodziliśmy  miesiąc pamięci o afazji. Z tej okazji na statku  osoby z zaburzoną mową, ich opiekunowie 
skorzystali z darmowych konsultacji logopedycznej z neurologopedą. Nowe osoby z zaburzoną mową będą mogły 
uczęszczać na zajęcia w Poznaniu po wakacjach i zintegrować się z naszą  społecznością osób chorych.  

Konferencja logopedyczna.

Zorganizowaliśmy II poznańskiej naukowej konferencji logopedycznej „Mózg – język – komunikacja” organizowanej 
przez UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ  oraz 
STOWARZYSZENIE „AFAZJA” Konferencja odbyła się w dniach 18-19 października 2018 roku.

Celem konferencji była konfrontacja wiedzy na temat specyfiki zaburzeń mózgu i wynikających z tego deficytów 
językowych z najnowszymi sposobami ich terapii. Podczas konferencji zostały omówione problemy dotyczące roli 
mózgu w kształtowaniu się umiejętności komunikacyjnych oraz określonych funkcji poznawczych człowieka. 
Zwróciliśmy uwagę na kwestie związane z patologią układu nerwowego, zarówno na poziomie strukturalnym, jak też 
funkcjonalnym oraz aktualne, najnowsze rozwiązania terapeutyczne stosowane w zaburzeniach mowy i języka 
zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych. 

KRĘGI TEMATYCZNE KONFERENCJI: 
Diagnoza zaburzeń mowy i języka u dzieci i osób dorosłych.
Metody terapeutyczne w praktyce logopedycznej i neurologopedycznej.
Neurologia i neurologopedia.
Neurobiologia języka.

Komitet Naukowy:   
Prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr hab. prof. UG Stanisław Milewski (Uniwersytet Gdański)                                                                               
dr hab. prof. UP Marta Korendo (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr hab. prof. UAM Małgorzata Witaszek-Samborska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu)
dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Korczaka 
w Warszawie)
dr Katarzyna Kaczorowska-Bray (Uniwersytet Gdański)
dr Ewa Kaptur (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
dr Jolanta Sławek (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) Wyjazd  24- 28 września 2018 r, do Zaniemyśla

24-27. 09.2018 r. odbył się wyjazd integracyjny grupy 18 osób z afazją wraz z opiekunami do Zaniemyśla, do 
ośrodka "Bojanowe Gniazdo". Do miejsca przeznaczenia osoby te dotarły samochodami. Osoby z afazja i ich rodziny 
spotkały się na wyjeździe z seniorami. Okazją do integracji były biesiada ( śpiewanie) oraz w przedostatni dzień 
zabawa taneczna. Wszyscy się świetnie bawili. Wspólnie też z seniorami, autokratorem i busem podstawionym przez 
organizatorów zwiedziliśmy Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie. Ze względu na swoją niepełnosprawność nie 
pojechało kilka osób z zaburzeniem mowy a reszta, choć z niedowładami ciała, z trudnością jednak wybrała się na 
wycieczkę. Następnego dnia organizatorzy zapewnili warsztaty z lepienia gliny dla uczestników wyjazdu - osób z 
afazją i seniorów. Komunikacja osób z zaburzeniem mowy z nowo poznanymi seniorami była częścią tych 
aktywności. Od 28.09 do 20.11. 2018 r. po powrocie z wyjazdu, osoby z afazją wzięły udział w intensywnych 
warsztatach w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych "Bukowska" w Poznaniu. 8 godzin zajęć 
terapeutycznych obejmowało ćwiczenia językowe tematycznie związane z wyjazdem. 

Osoby z zaburzeniem mowy zyskały większą pewność siebie przez aktywizację społeczną - wyjazd integracyjny do 
Zaniemyśla. Osoby same, bez opiekunów w związku z wyjazdem integracyjnym musiały radzić sobie samodzielnie w 
drodze do ośrodka i w samym ośrodku. Np. osoba niemówiąca w sklepie dała do zrozumienia mową ciała, że 
potrzebuje foliową torbę. Wyjścia na pocztę, na spacer na Wyspę Edwarda pomostem zrobionym przez jezioro też 
były takim sprawdzianem dla tych osób, czy sobie poradzą. Osoby niepełnosprawne integrowały się z seniorami 
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

poprzez posiłki i różne aktywności, w tym biesiadę i zabawę. Nauczyły się poznawać innych ludzi. Osoby z 
niedowładem musiały dojść na posiłek do jadalni z domów wypoczynkowych, często przy pomocy seniorów. 
Niektórzy seniorzy z żalem żegnali się z tymi osobami i twierdzili, że do zobaczenia za rok w tym samym miejscu. W 
Poznaniu osoby te na warsztatach psychologicznych i logopedycznych zmierzyły się z trudnościami ćwiczenia mowy 
opowieściowej. 

 Obchody 5 lecia prowadzonej działalności Stowarzyszenia spędziliśmy we własnym gronie.  Urodziny 
Stowarzyszenia  obyły się   12 października 2018   w kręgielni. Był tort, wynajęte tory, kto mógł to rzucał kulą od 
kręgli.  Spędziliśmy miło czas.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

150

4
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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, 
gdzie indziej niesklasyfikowana./kod PKD 86.90.E/- 
grupowe spotkania specjalistyczne, neurologopedyczne, 
psychologiczne, (warsztaty rehabilitacyjne) 
wspomagające proces terapeutyczny z osobą 
niepełnosprawną – osobą cierpiącą na afazję,
-  prowadzenie  psychoterapii dla opiekunów osób z 
afazją.
2. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, 
gdzie indziej niesklasyfikowana.
 /kod PKD 88.99.Z/
- prowadzenie i organizowanie  działalności klubu 
afatyka,  założenie grupy wsparcia osób opiekunów 
osób cierpiących na afazję, 
- przeciwdziałanie izolacji osób cierpiących na afazję 
wynikającej z niekorzystnych układów rodzinnych i 
społecznych, włączanie ich w procesy społeczne.
3. Działalność pozostałych organizacji członkowskich 
gdzie indziej niesklasyfikowana.
/kod PKD 94.99.Z/
-  zwiększenie uczestnictwa osób z afazją i ich 
opiekunów w życiu społecznym, gospodarczym i 
kulturalnym,  aktywność  społeczną,  kulturalną, 
rekreacyjną i towarzyską,  
- organizowanie imprez kulturalno- oświatowych, 
sportowo-rekreacyjnych, wystaw, wernisaży, 
prezentacji teatralnych promujących afatyków jako 
osoby  niepełnosprawne,
- założenie własnej strony internetowej stanowiącej głos 
Stowarzyszenia w przestrzeni publicznej,
-  rzecznictwo na rzecz osób dotkniętych afazją  i ich 
rodzin - porady prawne, konsultacje logopedyczne,
-  przy realizacji swoich

6 390,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 39 972,90 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 23 772,90 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 16 200,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

4.Pozostałe formy edukacji gdzie indziej nie 
sklasyfikowane. /kod PKD 85.59.B/
- organizowanie kampanii informacyjnych w 
mediach, spotkań i konferencji, seminariów o 
tematyce dotyczącej afazji i przyczyn afazji, 
wydawanie różnego rodzaju informatorów oraz 
ulotek (non profit), 
- prowadzenie działalności informacyjnej 
dotyczącej przyczyn, skutków i sposobów 
rozwiązywania problemów z afazją i tego rodzaju 
niepełnosprawnością,
- upowszechnienie wiedzy o afazji, 
rozpowszechnienie  wiedzy o   skutkach afazji w 
społeczeństwie, czynnikach powstania afazji 
głównie na skutek chorób takich jak: udar 
mózgowy, uszkodzenia mózgu,   uraz mózgu 
spowodowany wypadkiem lub guzem mózgu, 
zapobieganiu skutkom udaru jako głównego 
czynnika powstawania afazji.

0,00 zł
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1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 1 840,97 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 16 878,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 390,00 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

18 657,02 zł

16 200,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

1 zajęcia logopedyczne i  psychologiczne 6 390,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 1 914,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 34 857,02 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 5 115,88 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

3 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

40 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

7 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 557,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 557,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

43,25 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

350,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Dziękujemy i pozdrawiamy.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Agata Ciekańska-Skrzypczak Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-13

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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