
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

I. DANE REJESTROWE FUNDACJI

1. Nazwa  fundacji,  siedziba  i  adres: Fundacja  Wspierania  Mowy  i  Komunikacja  HALO,  adres
siedziby: 71-220 Szczecin, ul. Błogosławionej Księżnej Jolanty 13/1

2. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u: Fundacja Wspierania Mowy i
Komunikacja HALO została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia  4 stycznia 2017
pod numerem:  0000656955
REGON: 366261576

NIP: 852-262-74-00

Członkowie Zarządu Fundacji: Agnieszka Tomaszewska (Prezes Fundacji)
        Manon van der Aa (Wiceprezes Fundacji)

II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM 
REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH

Fundację ustanowiono dla realizacji  społecznie użytecznych celów, mianowicie podejmowania działań na
rzecz:
1. Działalność rehabilitacyjna i ochrony zdrowia, polegająca na inicjowaniu i wspieraniu działań mających

na celu pomoc osobom objętym działalnością Fundacji, w szczególności poprzez wsparcie logopedyczne,
rozwojowe, psychologiczne, psychoterapeutyczne (indywidualne i grupowe), edukacyjne, prowadzenie i
organizowanie  zajęć  logopedyczno-rozwojowych  oraz  rehabilitacji  tych  osób,  jak  również  osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Działalność  edukacyjna  i  pomocy  społecznej,  polegająca  na  objęciu  wsparciem  osoby  objęte
działalnością Fundacji oraz stworzenie dzieciom i młodzieży bezpiecznego środowiska do rozwoju ich
predyspozycji komunikacyjnych i przeciwdziałaniu logofobii. 

3. Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym  dostępie  do  edukacji  oraz
zmniejszanie  różnic  w  jakości  usług  edukacyjnych  dla  uczniów  wszystkich  szczebli  i  studentów;
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4. Działalności na rzecz integracji  i  reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

5. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
roku o działalności leczniczej.

6. Działalności  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania  kontaktów  i  współpracy  między
społeczeństwami.

7. Promocji i organizacji wolontariatu.
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8. Działalność  naukowa,  oświatowa,  edukacyjna,  szkoleniowa,  polegająca  na  inicjowaniu  i  wspieraniu
działań mających na celu rozwój i edukację uczniów, studentów, nauczycieli, wychowawców, trenerów,
logopedów,  pedagogów,  psychologów,  psychoterapeutów  i  pozostałych,  w  zakresie  wsparcia  osób
objętych  działalnością  Fundacji,  w  systemie  edukacji  oraz  w  ramach  kontaktów  społecznych  przy
aktywnej współpracy z instytucjami oświatowymi, pedagogicznymi, psychologicznymi, logopedycznymi,
rehabilitacyjnymi, naukowymi oraz pozostałymi, wszystkich szczebli.

9. Szeroko pojętej edukacji w różnych grupach wiekowych oraz animacji.
10. Propagowanie  form  międzynarodowej  współpracy  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  oraz  seniorów  z

problemami komunikacyjnymi, objętych działalnością Fundacji.
11. Propagowanie form międzynarodowej współpracy pedagogów, logopedów, trenerów, wychowawców i

innych, w zakresie form wsparcia osób objętych działalnością Fundacji.
12. Kształcenie  w  zakresie  animowania  społecznego  i  kulturalnego  oraz  międzynarodowej  współpracy,

poprzez  organizowanie  warsztatów,  konferencji,  dyskusji  publicznych,  półkolonii,  kolonii,  obozów,
otwartych wykładów dla grup zawodowych, tj. nauczyciele, urzędnicy, młodzież, itd.

13. Podejmowanie  działań zmierzających do integracji  środowisk  osób objętych działalnością  Fundacji  z
innymi grupami społecznymi poprzez likwidowanie stereotypów dotyczących jąkania i osób jąkających
się,  dostarczanie  pełnej  informacji  o  problemie  jąkania,  uwrażliwienie  na  problemy  nietolerancji  i
dyskryminacji  oraz  przeciwdziałanie  wykluczeniu  i  marginalizacji  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  oraz
seniorów z problemami komunikacyjnymi.

14. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywizację osób z problemami komunikacyjnymi i ich
asymilację  społeczną  na  rynku  pracy,  w  celu  przeciwdziałania  wykluczeniom  społecznym  oraz  dla
współdecydowania tych osób o potrzebnych formach i metodach pomocy.

15. Wspomaganie  rozwoju  gospodarczego,  w  tym  rozwoju  przedsiębiorczości  wśród  dzieci,  młodzieży,
studentów i absolwentów.

16. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

17. Organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
18. Organizowanie imprez masowych i sportowych.
19. Wspieranie innowacyjnych inicjatyw w dziedzinie nauki.
20. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
21. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
22. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
23. Turystyki i krajoznawstwa.
24. Równania statutu kobiet i mężczyzn dla tolerancji i równości szans.
25. Upowszechniania  i  ochrony  wolności  i  praw człowieka  oraz  swobód obywatelskich,  a  także  działań

wspomagających rozwój demokracji.
26. Pomocy Polonii i Polakom za granicą.
27. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
28. Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym.
29. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową, nauką a gospodarką oraz intensyfikacji

transferu wiedzy i technologii i realizacji badań naukowych.
30. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
31. Organizowanie i zakładanie klubów, kół i grup wsparcia osób objętych działalnością Fundacji.
32. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z innych

przyczyn niż zaburzenia komunikacji, w tym wszelkie formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
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33. Podtrzymywania  i  upowszechniania  tradycji  narodowej,  pielęgnowania  polskości  oraz  rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

34. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
35. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie,  współorganizowanie,  prowadzenie  i  wspieranie  terapii  logopedycznej,  warsztatów  z
płynności mowy, rozwojowych, socjoterapeutycznych, skutecznego komunikowania się, autoprezentacji,
motywacji, psychologicznej, psychoterapeutycznej (indywidualnej i  grupowej), arteterapii  oraz innych
form rehabilitacji osób objętych działalnością Fundacji.

2. Organizacja  i  prowadzenie  ośrodków  w  postaci  centrum  terapii  logopedyczno-rozwojowej,
ukierunkowanych  na  wsparcie  i  terapię  logopedyczno-rozwojową  dla  dzieci,  młodzieży,  uczniów,
studentów  i  dorosłych  oraz  seniorów  z  niepłynnością  mowy  i  zaburzeniami  komunikacyjnymi  i/lub
niepełnosprawnych lub zagrożonych w/w; oraz ich rodziców.

3. Prowadzenie  działalności  kulturalno-oświatowej,  sportowo-rekreacyjnej,  edukacyjnej  i  oświatowej,
ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej i innych przedsięwzięć, które sięgają do
dóbr kulturowych, społecznych, zdrowia, a także szeroko pojętej integracji.

4. Prowadzenie pozostałych form rozwoju mowy i komunikacji osób mówiących niepłynnie oraz integracji
takich osób z osobami mówiącymi płynnie.

5. Poradnictwo  i  wsparcie  informacyjne  dla  osób  objętych  realizacją  celów,  tworzenie  punktów
konsultacyjnych, informacji telefonicznej, internetowej i osobistej, społecznościowych i terapeutycznych
portali internetowych, przeciwdziałające ich wykluczeniu społecznemu oraz ograniczonemu dostępowi
do rynku pracy.

6. Organizacja centrum informacji  o jąkaniu i  platformy informacyjnej  między instytucjami i  ośrodkami
zainteresowanymi realizowanymi celami, w kraju i za granicą.

7. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
8. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.
9. Tworzenie platformy porozumienia między osobami mówiącymi niepłynnie, w tym niepełnosprawnymi,

rodzicami, terapeutami mowy oraz systemem edukacji i pozostałymi grupami wsparcia w naturalnym
rozwoju osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

10. Podejmowanie  inicjatyw  mających  na  celu  podniesienie  poziomu  kwalifikacji  zawodowych  i
wykształcenia, w tym np. informacji zawodowej, autoprezentacji, rozmów kwalifikacyjnych, warsztatów
podnoszących  samoocenę  oraz  w  postaci  wszelkich  form  wsparcia  w  rozwoju  osobistym  i
komunikacyjnym.

11. Tworzenie systemowej sieci wczesnego reagowania dla dzieci i młodzieży z niepłynnościami mowy lub
zagrożonych  niepłynnością  mowy,  przy  współpracy  z  ośrodkami  logopedycznymi,  oświatowymi,
żłobkami,  przedszkolami,  szkołami  różnego  szczebla,  pedagogicznymi,  psychologicznymi  oraz
samorządem i ochroną zdrowia.

12. Organizację i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych oraz różnych form wypoczynku stacjonarnego i
wyjazdowego  oraz  rehabilitacji  dla  osób  z  niepłynnością  mowy  oraz  z  innymi  problemami
komunikacyjnymi.

13. Transport podopiecznych na zajęcia, warsztaty i turnusy itp.
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14. Prowadzenie  zajęć  dodatkowych,  ogólnorozwojowych,  z  płynności  mowy  i  rozwoju  osobistego,  z
elementami  coachingu  indywidualnego  i  grupowego  oraz  z  arteterapii  z  elementami  terapii
pedagogicznej.

15. Współpracę  z  władzami  samorządowymi,  rządowymi  i  organizacjami  pozarządowymi,  placówkami
publicznej i niepublicznej służby zdrowia, jednostkami gospodarczymi, a w szczególności z placówkami
oświatowymi,  żłobkami,  przedszkolami  i  szkołami  wszystkich  szczebli,  Kuratorium  w  zakresie
wymienionym  w  celach  działania  Fundacji,  w  tym  współpraca  z  podmiotami  z  innych  krajów  lub
prowadzących działalność na arenie międzynarodowej.

16. Skupianie logopedów, zarówno w kraju i za granicą, zajmujących się terapią niepłynności mowy przy
realizacji celów Fundacji, a w szczególności wsparcie w kształceniu młodego grona logopedycznego w
celu  propagowania  nowoczesnych  terapii  niepłynności  mowy,  również  poprzez  tworzenie  centrów
terapii logopedyczno-rozwojowej.

17. Tworzenie bazy logopedów specjalizujących się w jąkaniu oraz pozostałych logopedów i terapeutów, a
także wsparcie informacyjne i edukacyjne dla studentów na etapie kształcenia logopedycznego.

18. Tworzenie bazy osób jąkających się z zamiarem dotarcia z informacją i wsparciem do jak największej
ilości osób z niepłynnością mowy.

19. Nawiązywanie  współpracy  z  placówkami  opiekuńczo-wychowawczymi,  oświatowymi,  edukacyjnymi
wszystkich szczebli, w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży z niepłynnością mowy.

20. Organizowanie konferencji, szkoleń, zjazdów, poradnictwa i warsztatów dla nauczycieli, wychowawców,
trenerów, logopedów etc. w zakresie wsparcia dziecka jąkającego się w procesie edukacji i budowaniu
kontaktów społecznych.

21. Organizowanie  różnych  form  kształcenia  oraz  krajowych  i  międzynarodowych  warsztatów,  szkoleń,
spotkań,  zjazdów  i  konferencji  z  udziałem  osób  zajmujących  się  sprawami  leczenia,  wychowania  i
rehabilitacji  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  jąkających  się  i  z  innymi  niepełnosprawnościami
komunikacyjnymi  oraz  problemami  społecznymi  dotyczącymi  ich  rodzin,  ze  szczególnym
uwzględnieniem wiedzy i doświadczenia osób z niepłynnościami mowy i ich rodzin.

22. Coaching dla logopedów, poradni logopedycznych, współpraca ze szkołami, poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi oraz placówkami i oddziałami ukierunkowanymi na wsparcie na współpracę i rozwój
dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

23. Coaching  indywidualny  i  grupowy,  arteterapia  z  wykorzystaniem  form  plastycznych,  muzycznych,
teatralnych i innych dla osób objętych działalnością Fundacji, jak również dla osób mówiących płynnie,
potrzebujących takiego wsparcia i zajęć.

24. Organizowanie warsztatów dla różnych grup społecznych i wiekowych.
25. Organizację imprez plenerowych promujących edukację.
26. Propagowanie rozwoju edukacji, także artystycznej, sportowej i turystycznej, w przedszkolach, szkołach

podstawowych, gimnazjalnych, średnich i ponadgimnazjalnych.
27. Organizację  szkoleń,  praktyk,  konferencji,  seminariów, wystaw, koncertów, targów, wyjazdów studyj-

nych, prezentacji, działalności wydawniczej, konsultacji, debat, doradztwa, poradnictwa, coachingu.
28. Wypracowanie modelowych programów, systemowych rozwiązań oraz ich upowszechnianie i wdrażanie

a także rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju.
29. Wymianę doświadczeń, kojarzenie partnerów krajowych i zagranicznych dla wspólnych przedsięwzięć

realizujących cele statutowe Fundacji.
30. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, usługowej, rzeczowej, organizacyjnej, na-

ukowej, oświatowej, edukacyjnej i merytorycznej na rzecz podmiotów znajdujących się w obszarze ce-
lów Fundacji.
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31. Organizację systemu informacji i promocji, oraz podejmowanie akcji promocyjnych i kampanii informa-
cyjnych i reklamowych.

32. Rozbudowę infrastruktury służącej realizacji celów fundacji zarówno należącą do Fundacji jak i innych
podmiotów.

33. Organizowanie doradztwa personalnego, pośrednictwa pracy, przedsiębiorczości w zakresie tworzenia
business planów oraz pozostałych planów rozwojowych Fundacji.

34. Tworzenie i rozwijanie partnerstwa publiczno–prywatnego oraz organizację sieci współpracy między róż-
norodnymi podmiotami.

35. Współpracę i współdziałanie z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, instytucjami państwowymi, wła-
dzami samorządowymi, ośrodkami akademickimi,  krajowymi oraz zagranicznymi instytutami badawczy-
mi w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.

36. Realizowanie zadań przekazywanych w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego i
ponad terytorialnego z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

37. Przyznawanie nagród i wyróżnień.
38. Podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej.
39. Współpraca  na  rzecz  realizacji  celów  statutowych  z  placówkami:  szkolno-wychowawczymi,  domami

dziecka itp.
40. Administrowanie interaktywnymi stronami internetowymi także fanpage’ami.
41. Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości i kreatywności.
42. Prowadzenie żłobków, przedszkoli, burs, sanatoriów, ośrodków zdrowia i pozostałych zakładów opieki

zdrowotnej.
43. Działanie na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób podlegających działalności Fundacji,

a także, solidarności międzypokoleniowej i osób w wieku emerytalnym.
44. Prowadzenie  działalności  edukacyjno-szkoleniowej,  wydawniczej  i  badawczo-naukowych,  prac

badawczo-rozwojowych oraz wsparcie ośrodków naukowych z kraju i zagranicy w obszarze związanym z
niepłynnością  mowy  i  ograniczeniami  w  komunikacji,  popularyzowanie  wiedzy  o  problemach
niepłynności mowy, głównie w zakresie jąkania i innych problemów w komunikacji oraz opiniowanie,
gromadzenie i udostępnienie aktów legislacyjnych.

45. Organizacja opieki zdrowotnej.
46. Rozprowadzanie  artykułów  sporządzanych,  tłumaczonych,  pisanych  przez  osoby  jąkające  się  i/lub  z

niepełnosprawnościami w zakresie komunikacji, specjalistów i innych. Opracowywanie, produkowanie i
rozpowszechnianie  tekstów,  pomocy  i  książek  logopedycznych  i  psychologicznych  oraz  nabywanie  i
rozpowszechnianie książek, materiałów i środków dydaktycznych, w tym audiowizualnych dotyczących
zaburzeń mowy i komunikacji;  produkcja filmów i audiobooków o tematyce zaburzeń w komunikacji
oraz jako materiałów autorskich do ćwiczeń.

47. Prowadzenie  portali  internetowych,  poradnictwa  internetowego  i  terapii  oraz  komunikacji  za
pośrednictwem nowoczesnych mediów oraz przy  wykorzystaniu  nowoczesnych terapii,  również przy
współudziale ośrodków krajowych i zagranicznych.

48. Rzecznictwo interesów osób jąkających się i innych grup marginalizowanych społecznie.
49. Aktywne  włączanie  osób  mówiących  niepłynnie,  jąkających  się,  z  problemami  w  komunikacji  i/lub

niepełnosprawnych w proces decydowania o przysługujących im formach pomocy i terapii, szczególnie
poprzez prowadzenie przez te osoby różnych form wsparcia dla innych osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, budowanie programów współpracy i organów doradczych oraz zespołów konsultacyjnych
dla wspierania idei społeczeństwa obywatelskiego.
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50. Inicjowanie  i  wsparcie  organizacyjne  działań  samopomocowych  w  formie  spotkań  i  grup
samopomocowych poprzez działalność informacyjną, edukacyjną, terapeutyczną, rehabilitacyjną oraz
zachęcanie do tworzenia takich grup i tworzenie sieci takich grup.

51. Produkcję  cyklu  programów edukacyjnych  we  współpracy  z  mediami,  telewizją,  prasą,  radiem oraz
mediami internetowymi, również z uwzględnieniem celów kampanii społecznych.

52. Ułatwianie  kształcenia  młodego  grona  terapeutycznego,  aktywizacja  zawodu  terapeuty  jąkania  -
współpraca z ośrodkami kształcenia logopedów i specjalistów terapii jąkania, instytucjami naukowymi,
promocja nowych technologii i metod leczenia niepłynności mowy i innych zaburzeń komunikacyjnych.
Promowanie badań naukowych i wdrożeniowych.

53. Współpraca  z  towarzystwami  logopedycznymi,  neurologopedycznymi,  osób  jąkających  się,  z  kraju  i
zagranicy.

54. Prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu realizacji celów
Fundacji.

55. Wynajem i dzierżawę składników majątku Fundacji.
56. Prowadzenie zajęć wyrównawczych.
57. Działalność  na  rzecz  organizacji,  których  celami  statutowymi  jest:  działalność  naukowa,  naukowo-

techniczna,  wydawnicza,  oświatowa,  kulturalna,  w  zakresie  kultury  fizycznej  i  sportu,  ochrony
środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej
inwalidów.

58. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej
celami.

• Charakterystyka i Misja Fundacji HALO

Misją Fundacji jest wspieranie i podnoszenie sprawności życiowej osób z zaburzeniami mowy, słuchu i ko-
munikacji, głównie jąkających się i osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
również głuchoniemych, poprzez wyrównywanie szans komunikacyjnych, rozwojowych i w pełnym poszano-
waniu ich umiejętności komunikacyjnych.

Fundacja obejmuje swoją opieką dzieci, młodzież, w tym uczniów wszystkich szczebli, studentów oraz doro-
słych i seniorów z zaburzeniami mowy i/lub komunikacji, mającymi problemy w porozumiewaniu się, głów -
nie jąkających się i/lub niepełnosprawnych, również głuchoniemych oraz rodziców dzieci podlegających Fun-
dacji, aktywnie przeciwdziałając praktykom dyskryminacyjnym, informując o istocie jąkania oraz innych pro-
blemach komunikacyjnych i kreując w społeczeństwie pozytywny wizerunek osoby z problemami w komuni-
kacji poprzez promowanie wiedzy i integrację z osobami mówiącymi płynnie i bez problemów komunikacyj -
nych, działając na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
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Współpracujemy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się OSTOJA.

Wiele z nas doświadcza problemów komunikacyjnych, przykładem jednego z nich jest jąkanie czy choro-
bliwa nieśmiałość. Celem Fundacji jest przekazywanie rzetelnej wiedzy o wszelkich zaburzeniach mowy i ko-
munikacji, przykłady to: jąkanie, chorobliwa nieśmiałość, zaburzenia lękowe, takie jak mutyzm wybiórczy,
autyzm, stany poudarowe, ale również niepełnosprawności związane z całokształtem zaburzeń komunikacyj -
nych oraz dotyczących codziennego funkcjonowania.
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• Grupy wsparcia dla osób dorosłych

Osobom dorosłym przede wszystkim proponujemy grupy wsparcia oraz pomoc indywidualną.

Są to:

 Bezpłatna grupa wsparcia dla osób jąkających się oraz z zaburzeniami w komunikacji – w każdą trze -
cią środę miesiąca zapraszamy na spotkania, na których, w trakcie wspólnych rozmów, dzielimy się
swoimi pomysłami na radzenie sobie z trudnościami. Na grupie proponujemy ćwiczenia oddechowe,
artykulacyjne i  dykcyjne na wesoło,  czytanie  terapeutyczne,  jak  również  korzystanie z  urządzeń
wspierających mowę, jak szeptofon, mikrofon z echem i korektor mowy.

 Bezpłatna grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami w komunikacji. Dla rodziców, którzy
często czują się sami z problemem rodzinnym w zakresie komunikacji, wspólną potrzebą może być
potrzeba towarzystwa, dzielenia się swoją historią i poczucia, że nie jest się samemu i można liczyć
na wsparcie i doświadczenie innych rodziców.

 Bezpłatne konsultacje on-line – dwa razy w miesiącu prowadzimy konsultacje – telefonicznie lub za
pomocą Skype Chat, Skype Video lub e-mail – dla osób z problemami w komunikacji i ich rodzin.

 Pomagamy w stworzeniu bezpłatnej grupy wsparcia. Takie grupy, które nazywają się "Klubami J" lub
po prostu grupami wsparcia, funkcjonują w dużych miastach Polski. Ale wiele osób z innych miast
zgłasza również potrzebę spotkań, a często mają zbyt daleko do miejsc, w których istnieją grupy
wsparcia. Fundacja HALO, która ma doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu grup wsparcia - w
tym pomaga – dostarcza pełnej wiedzy merytorycznej, motywacji, pomaga nawiązać współpracę z
logopedą oraz pomaga w promocji nowo powstającej grupy wsparcia. 
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 Szkolenia przeprowadzone w 2017 r.

1. Wspieranie rozwoju dziecka z trudnościami w komunikowaniu się (jąkanie, mutyzm wybiórczy, 
afazje) –     praktyczne strategie – szkolenie dla rodziców, opiekunów, pedagogów, nauczycieli, 
logopedów i wszystkich zainteresowanych problemem   (sierpień 2017r.)

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się jak wspierać terapię prowadzoną przez logopedów. Wspólnie
podjęliśmy próbę poznania potrzeb i emocji oraz zrozumienia problemów, z jakimi spotyka się dziecko z
problemami w komunikacji w przedszkolu i szkole. Na szkoleniu uporządkowaliśmy refleksje o skutecznych i
szkodliwych  formach  interwencji  podejmowanych  przez  dorosłych  oraz  przekazaliśmy wiedzę,  jak
wzmacniać odporność psychiczną i emocjonalną dzieci. Szkolenie miało formę warsztatową.

Znana szczecińska psycholog, Aleksandra Sileńska, tak napisała o naszym szkoleniu, cyt.:
"Dziś miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu dot. wspierania dzieci z zaburzeniami w komunikowaniu się
(jąkanie, mutyzm wybiórczo, afazja). Bardzo dziękuję Fundacji HALO i wspaniałym prowadzącym za cenną wiedzę,
inspiracje i rewelacyjne prowadzenie.

Nie  ukrywam,  że  tematem,  który  interesował  mnie  najbardziej  był  mutyzm  wybiórczy.  Moje  doświadczenia
zawodowe z ostatniego półrocza pokazały, że nie jest to problem rzadki, a wiedza rodziców i (niestety) również
wielu specjalistów w tym zakresie, jest bardzo ograniczona.

Warto pamiętać, że choć terapia  mutyzmu wybiórczego nie należy do najkrótszych, to jednak zawsze warto ją
podjąć. Istnieje bowiem szereg pomocnych technik, które mogą stać się nieocenionym wsparciem dla opiekunów,
a przede wszystkim dla dzieci.”

2. Giełkot – jak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie – szkolenie dla logopedów (październik 
2017r.)

Niewiele osób wie, czym jest giełkot. Giełkot, podobnie jak jąkanie, jest jednym z zaburzeń mowy. Nie ma
osoby mówiącej na 100% płynnie. Każdy z nas powtarza sylaby, słowa lub poprawia zdania. Giełkot to nie
tylko szybki sposób mówienia, ale również dość skomplikowane zaburzenie niepłynności mowy. Ma cechy
podobne do jąkania i z tego powodu nieraz nie jest dobrze zdiagnozowane. Osoba z giełkotem mówi w
szybkim i/lub nieregularnym tempie, może nie akcentować słów, powtarza sylaby, głoski i  słowa, wobec
czego można mieć problemy ze zrozumieniem osoby z giełkotem. Dzięki badaniom z ostatnich latach nasza
wiedza  dotycząca  giełkotu  jest  coraz  większa  i  coraz  więcej  terapeutów  jest  w  stanie  poprawnie
zdiagnozować i pomóc osobie z giełkotem.

Dzięki  warsztatowi  logopedzi  byli w  stanie  dokładnie  zidentyfikować,  które  symptomy  mają  znaczenie
podczas diagnozy (różnicowej). Dowiedzieli się, jak zaplanować i przeprowadzić skuteczną terapię u osób z
giełkotem. Poznali również program komputerowy, który można używać w diagnozie i terapii giełkotu.

Na warsztacie logopedzi pracowali różnymi metodami, np. według Davida Shapiro, Lidcombe, Generating
Fluent  Speech  (Barbara  Dahm),  Guitar,  Conture,  Riley  &  Riley,  Sheehan,  RET  (Terapia  Racjonalno-
Emocjonalna), NLP – metodami renomowanymi w całym świecie.
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• Działalność  statutowa  nieodpłatna  Fundacji  HALO  w  2017  r.  -  projekty
dofinansowane

a) „Od Rodziny do Społeczności Rodzin – jak wspólnie pokonywać problemy komunikacyjne” - 
CENTRUM DLA RODZINY

Fundacja Wspierania Mowy i Komunikacji HALO prowadziła od czerwca do października 2017 roku Projekt
pod  nazwą "Od  rodziny  do  społeczności  rodzin  –  jak  wspólnie  pokonywać  problemy
komunikacyjne". Projekt  został dofinansowany  ze  środków  Ministerstwa  Rodziny  Pracy  i  Polityki
Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w ramach programu CENTRUM DLA RODZINY,
realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni/Stowarzyszenie Dorośli – Dzieciom.

Uczestnikami projektu  były rodziny z dziećmi z problemami komunikacyjnymi, takim jak: jąkanie, autyzm,
mutyzm, afazja, chorobliwa nieśmiałość, ADHD.

Podczas  realizacji  projektu  rodzice  wspólnie  stworzyli  materiały  informacyjne,  które  zostały  wydane  w
postaci broszury informacyjnej  dla innych rodzin, ilustrowanej pracami swoich dzieci,  które to materiały
zostały rozdane podczas wydarzenia zorganizowanego w ostatnim tygodniu października. 
W ramach projektu były prowadzone równolegle dwie grupy wsparcia – dla rodziców oraz dla ich dzieci.
Dla  dzieci  zorganizowane  były zajęcia  teatralno-ruchome,  logarytmiczne,  plastyczne,  relaksacyjne  i
integracyjne.  Dzieci  nabyły nowych  umiejętności  komunikacyjnych,  dzięki  czemu  ich  codzienne
funkcjonowanie poprawiło się.
Wyzwaniem tych rodzin jest funkcjonowanie na co dzień, a ich potencjałem jest determinacja i codzienne
dbanie o przyszłość dziecka, o budowanie samooceny oraz sprawności komunikacyjnej dziecka.
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Niezwykle  wartościowe  dla  nas  było  zauważenie,  że  budowanie  odpowiedzialności  i  samodzielności  w
dzieciach, to przede wszystkim budowanie samodzielności i odpowiedzialności w nas samych.

Zadaliśmy  sobie  również  pytanie  – Ok,  ale  do  czego  właściwie  wychowujemy nasze dzieci? I  ten  temat
okazał się kluczowy! I nie tylko kluczowy dla Rodziców, ale kluczowy dla całego naszego Projektu.

Pragnieniem rodziców było przede wszystkim, aby ich dzieci się usamodzielniły, żeby radziły sobie w życiu,
były mądre, dobre i szczęśliwe. Rodzice zdradzili nam, że chcieliby zobaczyć świat oczami swoich dzieci…

Co nas wszystkich wzruszyło? Kiedy Rodzice wspólnie stwierdzili, że najważniejsze dla nich jest wychowanie
dzieci dla świata. To było również założeniem całego projektu. Przyjęcie zasady, że nikt z nas nie istnieje tylko
dla siebie, że nie jesteśmy rodziną wyciętą z obrazka, ale tworzymy sieć Rodzin i dlatego tak ważne jest,
abyśmy naszymi doświadczeniami podzielili się z innymi Rodzinami, które być może mają takie same lub
podobne, pytania, przemyślenia i problemy?

Dlatego  powstał  folder  -  Od  Rodzin  dla  Rodzin.  Można  w nim znaleźć  słowo od  Rodziców,  przepiękne
obrazki,  na  których  Dzieci  przedstawiły  swoich  bliskich,  a  także  informacje  od  psychologa,  logopedy  i
specjalistów – jak mogę pomóc mojemu dziecku.
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b) „Oswajamy Poezją”- PROGRAM SPOŁECZNIK – od czerwca do października 2017r.

Projekt Fundacji HALO, „OSWAJAMY POEZJĄ”, został najwyżej oceniony spośród wszystkich w tej edycji. Pro -
jekt jest finansowany z programu Społecznik – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych,
pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Zadanie publiczne sfinanso-
wane  zostało  z  budżetu  województwa  zachodniopomorskiego.
Do projektu zaprosiliśmy dzieci (i ich rodziców), młodzież i osoby dorosłe - z problemami w komunikacji (ją -
kanie, giełkot, mutyzm wybiórczy, chorobliwa nieśmiałość, porażenie czterokończynowe, afazja i inne), które
chciały zaprezentować własną twórczość poetycką lub przeczytać poezję swojego ulubionego autora. Chętni
uczestniczyli w spotkaniach roboczych, na których nabywali pewności siebie, poznawali się wzajemnie i ćwi -
czyli mowę.

Projekt był szansą zaprezentowania twórczości życzliwemu kręgowi odbiorców (rodzina i przyjaciele), poko-
nania tremy, oswojenia lęków, nabrania odwagi w komunikacji i podniesienia samooceny.

Mamy doświadczenie w organizacji podobnych przedsięwzięć. W 2015 roku, w Książnicy Pomorskiej, jako
GRUPA HALO, zorganizowaliśmy wydarzenie, „Osoby jąkające się czytają”, chcąc wyjść naprzeciw stereoty-
pom i pokazać, że nie tylko aktorzy, nauczyciele i radiowcy mogą prezentować się innym. 

Osoby jąkające się czytały fragmenty książek oraz bajki, dla ponad setki publiczności, zainteresowanej pro-
blematyką komunikacji. Żeby wziąć mikrofon do ręki, przełamać tremę potrzeba czasem tygodni prób. Tak
też było w tym projekcie. Jednak każda z prezentujących osób przyznała po wydarzeniu, jak wiele dało im to
na drodze do samorozwoju, poczucia samoakceptacji, samodzielności, sprawczości i odwagi.

Wydarzenie „Oswajamy Poezją” spełniło podobną funkcję.

Występujący  w  wieczorku  poetyckim  „Oswajamy  Poezją”  otrzymali  certyfikaty,  na  stronie  internetowej
zostały  zamieszczone  nagrania  z  ich  wrażeń  oraz  nagrany  wiersz  Joanny  Mikołajczuk  „Ogród”:
https://www.youtube.com/watch?v=p9vIthcnYuE

Joanna od urodzenia choruje na porażenie czterokończynowe i za pośrednictwem specjalnego urządzenia
rehabilitacyjnego przeczytała nam wiersz, którego jest autorką.

Przy okazji wydarzenia została też wydana ulotka z informacją o osobach występujących wraz z informacjami
o osobach z problemami w komunikacji.
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c) „HALO! MAM GŁOS! Program Edukacyjno-Terapeutyczny (PET)” - Zadanie publiczne dofinansowane przez
Urząd Miasta w Szczecinie w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie: ochrony i
promocji zdrowia  – od sierpnia do listopada 2017r.

Zachowanie dzieci z zaburzeniami lękowymi typu mutyzm wybiórczy, jąkanie, silna nieśmiałość cechuje
mocne zaniepokojenie,  a  nawet  lęk  w nowych sytuacjach oraz  w kontaktach z  nieznanymi  osobami.
Trudno jest im zaangażować się w zabawę z innymi dziećmi, w związku z czym zamiast zabawy wolą
uważnie przyglądać się grupie. W zależności od poziomu przeżywanego lęku, dziecko może mieć trudność
z nawiązaniem kontaktu i pozostawaniem w interakcji z resztą grupy, ale również samo przebywanie w
nowym otoczeniu może spowodować, że sparaliżuje je lęk.
Z uwagi na problemy w komunikacji – dzieci te nie rozmawiają z innymi dziećmi ani z nauczycielami. Mają
trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Podczas zajęć edukacyjnych w ogóle nie posługują się
mową, a nawet w zabawie swobodnej nie rozmawiają z innymi dziećmi. U takich dzieci, jeśli nie jest podjęta
terapia,  szybko  wykształca  się  logofobia,  która  może  mieć  wpływ na  ich  przyszłe  życie.  Przyczyny  tych
zaburzeń leżą w sferze emocjonalnej oraz często towarzyszy im opóźniony lub zaburzony rozwój mowy.

Mimo, że stawianie czoła nowym sytuacjom jest dla dzieci z zaburzeniami lękowymi szczególnie trudne, to
warto zapewniać im okazje do trenowania umiejętności społecznych. Dlatego Fundacja Wspierania Mowy i
Komunikacji  HALO  przygotowała autorski Program  Edukacyjno-Terapeutyczny (PET),  którego  celem  jest
prowadzenie grupy dla dzieci  z  zaburzeniami  lękowymi (mutyzm wybiórczy,  jąkanie,  silna nieśmiałość)  z
dogoterapią.  Planowane  oddziaływania  w  projekcie  to:  dogoterapia,  ruch  rozwijający  wg  Weroniki
Sherborne, arteterapia (w tym terapia ruchem, muzykoterapia,  dramatoterapia,  relaksacja,  bajkoterapia,
inne formy wyrazu ekspresji dziecka), terapia logopedyczna w małych grupach według rodzaju zaburzenia,
elementy psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne, terapia relacyjna, grupowa.

Dogoterapia to czerpanie korzyści z obcowania z psem. Włączenie odpowiednio przeszkolonego psa do zajęć
z dzieckiem, oddziałuje na jego sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem
z psem, kształtuje pozytywne emocje dziecka, rozwija empatię i poprawia samoocenę. Dzięki zabawom z
psem u dziecka rozwija się  koncentracja uwagi,  mowa i  wzrasta sprawczość dziecka.  Ćwiczenia z psem,
wydawane  przez  dziecko  polecenia  do  psa  sprawiają,  że  dziecko  czuje  się  ważne  i  rozwija  swoje
kompetencje społeczne.

Partnerem w projekcie był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Pieczy Zastępczej i oddziały MOPR.

Kadra, która pracuje z dziećmi to dogoterapeuta z psem, arteterapeuta, psycholog i logopeda.
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Zdjęcia z projektu HALO! MAM GŁOS! (PET)

Dzieci stały się bardziej śmiałe otwarte na współpracę w grupie, co widać na zdjęciach  Spadł poziom lęku
przeżywanego w codziennych sytuacjach, wzrosła ich pewność siebie. Zakończenie projektu, które odbyło się
16  listopada  wzruszyło  wszystkich  –  dzieci,  opiekunów,  którzy  przyglądali  się  postępom  dzieci  oraz
terapeutów.
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d)  „HALOMIKOŁAJKI”- To Projekt współfinansowany ze środków Miasta Szczecin. Mikrodotacje 
to konkurs grantowy realizowany przez Sektor 3 Szczecin za pośrednictwem Fundacji Sektor3.

FUNDACJA HALO w ramach mikrodotacji  zrealizowała  projekt,  pt.  HALOMIKOŁAJKI.  Projekt  zakładał
przygotowanie i przeprowadzenie zabawy mikołajkowej dla dzieci z zaburzeniami lękowymi, takimi jak
mutyzm wybiórczy, jąkanie, chorobliwa nieśmiałość oraz aktywizację całych rodzin, poprzez włączenie
opiekunów w animację wydarzenia dla dzieci i wspólną zabawę. W zabawie wzięło udział 30 dzieci z
zaburzeniami lękowymi i problemami w komunikacji. Spośród dzieci biorących udział w zabawie połowa
pochodziła  z  rodzin  zastępczych.  W przygotowanie  i  realizację  zabawy zostało  włączonych  także  30
dorosłych – opiekunów oraz rodziców dzieci. Opiekunowie i rodzice pomagali w wyborze i pakowaniu
prezentów, dekoracji sali, animacjach oraz współfinansowali prezenty dla dzieci – w wysokości 50% ich
wartości,  co  wzmocniło  ich  poziom  zaangażowania,  sprawczości  i  samooceny.  Pozostałe  50%  było
wkładem finansowym Fundacji. W realizację zadania zaangażowali się także wolontariusze europejscy z
Erasmus+, ze Stowarzyszenia POLITES. Ideą zabawy była wzajemna integracja dzieci i całych rodzin oraz
ćwiczenie  interakcji  społecznych.  Zabawy  animowane były przez  dorosłych  (wolontariuszy,
koordynatora, opiekunów i rodziców). 

Celem projektu było także przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci z pieczy zastępczej lub korzystających ze
wsparcia  MOPR  oraz  integracja  rodzin  pełnych,  lepiej  sytuowanych  z  rodzinami  pieczy  zastępczej  i
korzystających  z  pomocy  MOPR.  Realizacja  projektu  przyczyniła  się  w  sposób  istotny  do  wzrostu
aktywności  społeczności  lokalnej.  Zaktywizowano  całe  rodziny  poprzez  włączenie  opiekunów  w
animację wydarzenia dla dzieci i wspólną zabawę, jednocześnie wzrósł poziom zaangażowania dorosłych
i ich poczucie sprawczości, a tym samym samooceny. 

Projekt  przeciwdziałał  wykluczeniu  dzieci  z  pieczy  zastępczej  lub  korzystających  ze  wsparcia  MOPR,
poprzez zakupienie jednakowych prezentów zarówno dla ww. dzieci, jak i dla dzieci z rodzin pełnych i
lepiej sytuowanych.

Projekt  został  zrealizowany  dzięki mikroDOTACJE Sektor  3  Szczecin i  współfinansowany  ze
środków Miasta Szczecin oraz wspierany przez Stowarzyszenie POLITES i wolontariuszki programu
Erasmus+ EVS in Szczecin.

www.fundacjahalo.pl / biuro@fundacjahalo.pl KRS: 0000656955 / 71-220 Szczecin, ul. Bł. Księżnej Jolanty 13/1 / Tel. 517 262 534

http://www.fundacjahalo.pl/
https://www.facebook.com/EVSSzczecin/?fref=mentions
https://www.facebook.com/StowarzyszeniePOLITES/?fref=mentions
https://www.facebook.com/sektor3szczecin/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/mikrodotacje?source=feed_text&story_id=1595389243837451
mailto:biuro@fundacjahalo.pl


Zdjęcia z wydarzenia HALOMIKOŁAJKI 06.12.2018 r.

www.fundacjahalo.pl / biuro@fundacjahalo.pl KRS: 0000656955 / 71-220 Szczecin, ul. Bł. Księżnej Jolanty 13/1 / Tel. 517 262 534

http://www.fundacjahalo.pl/
mailto:biuro@fundacjahalo.pl


• NASZE SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA

a) Brawa dla Poli Parfianowicz. Pola brała udział w Konkursie Recytatorskim w ramach Przeglądu Ama-
torskiego Ruchu Artystycznego i jako jedna z czterech osób, a dwudziestu startujących w Konkursie,
została zakwalifikowana do etapu miejskiego. Pola brała udział w Konkursie z ramienia Fundacji.
Dzięki staraniom rodziców i terapeutów oraz szybkiej reakcji na problem, jakim jest jąkanie, Pola,
która obecnie ma 7 lat, teraz mówi płynnie.

b) Fundacja Wspierania Mowy i Komunikacji HALO jest jednym z patronów medialnych książki wydanej
w Polsce w ostatnich dniach książki napisanej przez Manon Van der Aa - "Giełkot – jak zrozumieć
osoby mówiące niewyraźnie".
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c) Wielki Piknik Pasji POD PLATANAMI 2017

18 czerwca Fundacja wzięła udział w corocznym Pikniku pod Platanami – spotkaniu organizacji 
pozarządowych. Rozdawaliśmy ulotki, opowiadaliśmy o spotkaniach grup wsparcia dla dzieci i osób 
dorosłych z problemami w komunikacji, a także ich rodziców. Zachęcaliśmy do licznych odwiedzin naszego 
stoiska, rozmowy oraz konsultacji dotyczących problemów komunikacyjnych.
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III. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG 
WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO

Zgodnie z § 7 Statutu:
1. Dla osiągnięcia celów Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie określonym w

ust.  2  niniejszego  paragrafu.  W  szczególności  Fundacja  może  prowadzić  wyżej  wymienioną
działalność przez Zarząd Fundacji, jednostki organizacyjnej lub przez udział w spółkach.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji, z zastrzeżeniem warunków określonych w ustępie
1 jest:

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza.

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.

73.11.Z Działalność agencji reklamowych.

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

3. Działalność gospodarcza jest podejmowana w rozmiarach służących realizacji statutowego celu 
Fundacji.

W 2017 roku nie prowadzono działalności gospodarczej w żadnym z powyższych PKD. Nie zarejestrowano 
żadnych zdarzeń dotyczących działalności gospodarczej.
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IV. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich 
źródeł

Rodzaj przychodu Stan na koniec okresu

Przychody z nieopłatnej działalności pożytku publicznego
Składki członkowskie
Dotacje pochodzące ze środków publicznych
Inne

19.629,57
0,00

19.629,57
0,00

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
Składki członkowskie
Dotacje pochodzące ze środków publicznych
Inne – przychody ze sprzedaży usług

8.590,00
0,00
0,00

8.590,00

Przychody z pozostałej działalności statutowej
Składki członkowskie
Dotacje pochodzące ze środków publicznych
Inne - darowizny

0,00
0,00
0,00
0,00

Przychody z działalności gospodarczej 0

Pozostałe przychody operacyjne 50

Przychody finansowe 86,1

Razem 28.355,67
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V.  Informacja o wysokości uzyskanych kosztów, z wyodrębnieniem ich źródeł

Rodzaj przychodu Stan na koniec okresu

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 19.533,57

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 8.772,09

Koszty pozostałej działalności statutowej 587,46

Koszty działalności gospodarczej 0

Koszty ogólnego zarządu 0

Pozostałe koszty operacyjne 118,99

Koszty finansowe

Razem 29.012,11
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VI. Osoby zatrudnione w Fundacji

Oświadczam, że w 2017 roku brak osób zatrudnionych w Fundacji na umowę o pracę, brak osób 
zatrudnionych z tytułu działalności gospodarczej lub innej. Brak wypłaconych nagród, premii oraz innych 
świadczeń. Nie wypłacono wynagrodzeń członkom Zarządu czy innych organów Fundacji.

Brak udzielonych przez Fundację pożyczek pieniężnych, brak zablokowanych kwot na rachunkach 
bankowych, nie nabyto obligacji, nie objęto udziałów ani akcji. Nie nabyto nieruchomości ani innych 
środków trwałych.

Na koniec roku 2017 wystąpiły Pozostałe należności w kwocie 610,93 zł.

Na koniec roku 2017 nie wystąpiły ani należności długoterminowe, ani krótkoterminowe.

VII. Działalność zlecona fundacji przez podmioty państwowe i 
samorządowe

NIE WYSTĄPIŁY

VIII.  Rozliczenia fundacji z tytułu ciążących zobowiązaniach podatkowych

BRAK

IX. Składane deklaracje podatkowe

PIT-4R – Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 
za 2017 rok – załącznik nr 1
CIT8 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku 
dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy od 04.01.2017 dod 31.12.2017 – załącznik nr 2
PIT 11 – Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2017 

Agnieszka Tomaszewska

Prezes Zarządu

dnia 17.11.2018 rok
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	Znana szczecińska psycholog, Aleksandra Sileńska, tak napisała o naszym szkoleniu, cyt.:
	b) „Oswajamy Poezją”- PROGRAM SPOŁECZNIK – od czerwca do października 2017r.
	Zachowanie dzieci z zaburzeniami lękowymi typu mutyzm wybiórczy, jąkanie, silna nieśmiałość cechuje mocne zaniepokojenie, a nawet lęk w nowych sytuacjach oraz w kontaktach z nieznanymi osobami. Trudno jest im zaangażować się w zabawę z innymi dziećmi, w związku z czym zamiast zabawy wolą uważnie przyglądać się grupie. W zależności od poziomu przeżywanego lęku, dziecko może mieć trudność z nawiązaniem kontaktu i pozostawaniem w interakcji z resztą grupy, ale również samo przebywanie w nowym otoczeniu może spowodować, że sparaliżuje je lęk.
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