
 
 

 

Roczne sprawozdanie z działalności  

Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego „PRO MERITUM”  

w Siemianowicach Śląskich za okres 01.01.2013–31.12.2013 r. 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne za okres 01.01.2013–31.12.2013 r. 

 

1. Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „PRO MERITUM” ma swoją siedzibę  

w Siemianowicach Śląskich, ul. Katowicka 1, 41-100 Siemianowice Śl. 

 

2. Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „PRO MERITUM” zostało zarejestrowane przez 

Sąd Rejonowy w Katowicach 23.03.2011 pod numerem KRS 0000380964 i posiada numer 

REGON: 241912763 

 

3. W skład Zarządu Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego „PRO MERITUM” wchodzą 

następujące osoby: 

a) Mirosława MISSALA (Prezes), zamieszkała przy ul. Słowiańskiej 78,  

41-250 Czeladź 

b) Damian WYPICH (Skarbnik), zamieszkały przy ul. Szarych Szeregów 4/29,  

41-106 Siemianowice Śląskie 

c) Barbara NIEMIEC-FALKUS (Sekretarz), zamieszkała przy ul. Zielonej 11/5,  

41-100, Siemianowice Śląskie 

d) Adam KORZYNIEC (Członek Zarządu), zamieszkały przy ul. Hutniczej 3b/6,  

41-100 Siemianowice Śląskie 

e) Krzysztof SIARKOWSKI (Członek Zarządu), zamieszkały przy ul. Grunwaldzkiej 

14b/42, 41-100 Siemianowice  

f) Małgorzata FRANCZYK (Członek Zarządu), zamieszkała przy ul. Granicznej 

28a/4, 41-506 Chorzów 

g) Elżbieta ŚWIĘCH (Członek Zarządu), zamieszkała przy ul. Słowiańskiej 80,  

41-250 Czeladź 

 

4. Celem statutowym Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego „PRO MERITUM” jest 

prowadzenie, wspieranie i promocja działań w zakresie: 

a. edukacji, kultury, wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa, upowszechniania kultury 

fizycznej, 

b. wolontariatu i działalności charytatywnej, 

c. przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia, 



d. pomocy na rzecz ludzi w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

e. wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 

f. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

g. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

h. ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego. 

 

5. Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „PRO MERITUM” cele statutowe realizuje 

poprzez: 

a. organizację warsztatów, konkursów, seminariów, konferencji, treningów, prelekcji, 

wystaw, 

b. organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

c. prowadzenie działalności wychowawczej i oświatowej wśród dzieci i młodzieży, 

d. promowanie, wykorzystywanie i tworzenie nowoczesnych technik i metod 

edukacyjnych w placówkach oświatowych i kulturalnych, 

e. współpracę z wyższymi uczelniami, instytucjami państwowymi, prywatnymi  

i organizacjami pozarządowymi, 

f. organizację, wspieranie i promocję przedsięwzięć związanych z rozwojem 

zainteresowań, działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz 

turystyki i krajoznawstwa, 

g. organizację, wspieranie i promocję letniego i zimowego wypoczynku w formach 

wyjazdowych i w miejscu zamieszkania, 

h. tworzenie ośrodków oraz placówek oświatowych, wychowawczych, kształceniowych, 

opiekuńczych i kulturalnych, 

i. upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizację wolontariuszy do realizacji celów 

statutowych, 

j. wspieranie, promowanie i przygotowanie do aktywności na rynku pracy, 

k. prowadzenie doradztwa naukowego, technicznego, technologicznego  

i organizacyjnego, 

l. wspieranie rozwoju zawodowego członków stowarzyszenia i innych zainteresowanych 

własną edukacją osób, 

m. tworzenie funduszy stypendialnych, 

n. prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród osób dorosłych, 

o. prowadzenie współpracy międzynarodowej, w tym działalności na rzecz integracji 

europejskiej, 

p. stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich 

ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi, 

q. współpracę z instytucjami działającymi na rzecz zwierząt i przyrody, 

r. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i współpracę z środkami 

masowego przekazu, 

s. pozyskiwanie źródeł finansowania działalności statutowej stowarzyszenia. 



6. Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „PRO MERITUM” realizowało w okresie 

01.01.2013–31.12.2013 r. cele statutowe poprzez: 

 

6.1 Prowadzenie Akademii Umiejętności Społecznych 

Celem Akademii Umiejętności Społecznych jest prowadzenie, wspieranie i promocja działań 

w zakresie: 

 edukacji 

 kultury 

 upowszechniania kultury fizycznej 

 promowania zdrowego trybu życia 

 turystyki i krajoznawstwa 

 wolontariatu i działalności charytatywnej 

 przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia 

Cele Akademii Umiejętności Społecznych realizowane są przez: 

 wykłady specjalistyczne 

 warsztaty praktyczne z różnych dziedzin 

 koncerty 

 naukę języków obcych na różnych poziomach zaawansowania 

 kursy obsługi komputera 

 profilaktyczne zajęcia z kultury fizycznej 

 zajęcia rekreacyjne 

 wycieczki krajoznawcze 

 działalność samopomocową słuchaczy Akademii 

W ramach Akademii prowadzone były Akademia Aktywnego Seniora, Akademia Mądrego 

Malucha oraz Akademia Sportu. 

 

Akademia Aktywnego Seniora 

Działania Akademii Aktywnego Seniora koordynowała Mirosława Missala przy współudziale 

Grażyny Gabryś, Joanny Ossolińskiej oraz Małgorzaty Franczyk. 

Seniorom zaoferowano dwa razy w miesiącu wykłady i warsztaty oraz w ramach zajęć 

dodatkowych kurs komputerowy, języka angielskiego i gimnastykę relaksacyjno-

usprawniającą a także udział w koncertach filharmonicznych.  

W różnych formach aktywności brało udział średnio 15 osób w wieku od 50+  

do powyżej 80. 

Działalność Akademii Aktywnego Seniora została czasowo zawieszona od dnia 01.09.2013.  

 

Akademia Mądrego Malucha 

Działania Akademii Mądrego Malucha koordynowały Sylwia Wróbel i Barbara Niemiec-

Falkus. 



Akademia oferowała zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat.  

W roku 2013 w zajęciach brało udział dziesięcioro dzieci. 

Maluchy uczestniczyły w zajęciach tematycznych oraz specjalistycznych, między innymi  

w Klubie Jeździeckim Deresz, w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Katowicach 

Ponadto w ofercie Akademii Malucha znalazło się spotkanie ze Św. Mikołajem. 

Działalność Akademii Mądrego Malucha została czasowo zawieszona od dnia 01.09.2013. 

 

Akademia Sportu 

W ramach Akademii Sportu Joanna Drabik prowadziła Przedszkolaki na sportowo.  

W programie znalazły się cotygodniowe zajęcia sportowe oraz zajęcia okolicznościowe.  

W zajęciach brały udział 2 grupy liczące po 7 dzieci każda. 

 

6.2  Współpracę z Komendą Miejską Policji w Siemianowicach Śląskich 

 

Od 15.09.2011 r. Zarząd Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego „PRO MERITUM” 

współpracuje z Komendą Miejską Policji w Siemianowicach. W ramach współpracy 

policjanci prowadzili zajęcia informacyjne i edukacyjne dla słuchaczy Akademii 

Umiejętności Społecznych. 

 

6.3 Współpracę z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM” 

w Siemianowicach Śl. 

 

- 08.01.2013 r. stowarzyszenie ”PRO MERITUM” współorganizowało koncert kolęd  

w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich;  

- „PRO MERITUM” było fundatorem nagród w konkursie „Wszyscy jesteśmy zbieraczami”; 

- Stowarzyszenie wspomagało finansowo i rzeczowo uczniów znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej 

- ufundowano dwie nagrody dla uczniów pracujących na rzecz Stowarzyszenia lub 

społeczności lokalnej 

- działania „PRO MERITUM” wspierał Klub Młodego Wolontariusza „MERIT”, 

uczestniczący między innymi w akcji zbiórki ubrań i zabawek dla Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej, wspierający schroniska dla zwierząt oraz biorący udział w licznych w akcjach 

charytatywnych  

 

6.4 Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu 

terytorialnego 

- w miejsce współpracy ze Stowarzyszeniem „Wiosna” zainaugurowano akcję Świąteczna 

Paczka z „PRO MERITUM” dla najbardziej potrzebujących rodzin uczniów ZSTiO 

„MERITUM” 

- w ramach działań Akademii Aktywnego Seniora kontynuowana była współpraca z fundacją 

Marzycielska poczta; którą wspomagał również Klub Młodego Wolontariusza „MERIT” 



-w ramach kontynuacji ścisłej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w Siemianowicach Śląskich wolontariusze prowadzili zajęcia wyrównawcze dla dzieci 

potrzebujących wsparcia w nauce 

- sformalizowano dwustronną umową dotychczasową współpracę z Miejskim Ośrodkiem 

Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” – wolontariusze czynnie włączali się w organizację miejskich 

imprez sportowych  

- w dniu 01.09. 2013 r. zainicjowano nową akcję charytatywną „Tyta od PRO MERITUM” na 

rzecz najbardziej potrzebujących dzieci z Siemianowic Śląskich rozpoczynających naukę. 

Akcją objęto 2 szkoły. 

 

6.5. Promocję działań Stowarzyszenia 

- o bieżących działaniach Stowarzyszenia informowano poprzez współpracę z lokalną prasą  

i portalami internetowymi (Dziennik Zachodni, Życie Miast, Puls Miasta, Moja Spółdzielnia) 

oraz na własnej stronie internetowej (http://www.promeritum.org/); 

- w ramach działań PR-owskich zarząd zakupił materiały reklamowe (długopisy, opaski 

odblaskowe i smycze z logo Stowarzyszenia); 

 

7. Współpraca z UM 

 

Urząd Miejski w Siemianowicach Śląskich reprezentowany przez panią Martę Grzywocz-

Owoc z Referatu Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta Urząd Miasta Siemianowice 

Śląskie organizował spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych dotyczące spraw 

bieżących organizacji, zazwyczaj połączone z częścią szkoleniową. Przedstawiciel „PRO 

MERITUM” obecny był na niektórych z nich.  

Adam Korzyniec zaangażowany był w zamieszczanie materiałów na stronie internetowej 

stowarzyszeń. 

 

8. Najistotniejszym dla dalszej działalności Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego 

„PRO MERITUM” wydarzeniem minionego roku, było otrzymanie w dn. 14. 10. 2013 r. 

statusu Organizacji Pożytku Publicznego.  

 

9. Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „PRO MERITUM” w okresie 01.01.2013–

31.12.2013 r. nie prowadziło działalności gospodarczej. 

 

 

Sporządziła : Elżbieta Święch, Siemianowice Śl., dnia 04.05.2014 r. 

 

 

http://www.promeritum.org/

