Roczne sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego „PRO MERITUM”
w Siemianowicach Śląskich za okres 15.02.2011–31.12.2011 r.

Sprawozdanie merytoryczne za okres 15.02.2011–31.12.2011 r.
1. Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjnego „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 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
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.
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5. Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjnego 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
15.02.2011–31.12.2011 r. cele statutowe poprzez:
6.1 Prowadzenie Akademii Umiejętności Społecznych
Celem Akademii Umiejętności Społecznych jest prowadzenie, wspieranie i promocja działań
w zakresie:


edukacji
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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 oraz Akademia
Mądrego Malucha.
Akademia Aktywnego Seniora
Działania Akademii Aktywnego Seniora koordynuje 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 relaksacyjnousprawniającą a także udział w koncertach filharmonicznych, wyjściach do kina i teatru.
W różnych formach aktywności bierze udział średnio 30 osób w wieku od 50+
do powyżej 80.
Akademia Mądrego Malucha
Działania Akademii Mądrego Malucha koordynują Sylwia Wróbel i Barbara Niemiec-Falkus.
Akademia oferuje zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat.
W roku 2011 w zajęciach brało udział dziesięcioro dzieci.
Maluchy uczestniczyły w zajęciach tematycznych oraz specjalistycznych Zumbie dla dzieci
prowadzonej przez Partycję Sowę oraz Języku hiszpańskim z Misiem Mądrysiem
prowadzonym przez Magdalenę Czerwonkę.
Ponadto w ofercie Akademii Malucha znalazło się spotkanie ze Św. Mikołajem oraz zajęcia
Mikołaj na sportowo (Joanna Drabik-Nos, Małgorzata Franczyk).
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6.2 Współpracę z MOPS
Zarząd Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego „PRO MERITUM”, działając w oparciu
o § 2 pkt. e Statutu Stowarzyszenia Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „PRO
MERITUM” w dniu 12.05.2011 przystąpił do partnerstwa z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Siemianowicach Śląskich przy realizacji projektu w ramach konkursu
nr 1/POKL/7.2.1/2011 dla Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013 w województwie śląskim.
W dniu 25.05.2011 r. MOPS w Siemianowicach Śl. przesłało informację o tym, że projekt
PRO MERITUM spełnił wymogi zamieszczone w ogłoszeniu i został partnerem do wspólnej
realizacji projektu.
W ramach przygotowań do złożenia wspólnego projektu odbyło się 12 roboczych spotkań
z partnerami projektu w łącznym wymiarze ok.70 godzin, w tym w okresie wakacyjnym.
Ponadto Stowarzyszenie „PRO MERITUM” przygotowało część dokumentacji dotyczącą
działań proponowanych przez nasze stowarzyszenie w ramach projektu (ok. 100h)
i uczestniczyło w przygotowaniu wniosku końcowego w ramach EFS w siedzibie MOPS.
Projekt został złożony w wyznawczym terminie przez instytucję aplikującą - MOPS w
Siemianowicach Śląskich. (koordynacja działań A. Korzyniec)
6.3 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 prowadzą zajęcia informacyjne i edukacyjne dla Akademii Umiejętności
Społecznych.
6.2 Współpracę z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum
w Siemianowicach Śl.
- 01.06.2011 r. „PRO MERITUM” przygotowało i przeprowadziło Imprezę z okazji Dnia
Dziecka dla uczniów ZSTiO;
- 24.06.2011 r. Zarząd „PRO MERITUM” zorganizował ognisko integracyjne dla członków
stowarzyszenia;
- 07.10.2011 r. z okazji planowanego na popołudnie uroczystego otwarcia swojej siedziby,
członkowie Stowarzyszenia zorganizowali zawody zręcznościowe dla uczniów ZSTiO pod
nazwą Milion z PRO MERITUM;
- działania „PRO MERITUM” wspierał Klub Młodego Wolontariusza Merit;
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6.3 Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi
- 19 października odbyło się w siedzibie „PRO MERITUM” seminarium dla organizacji
pozarządowych i urzędników z Siemianowic Śląskich. Seminarium realizowane było przez
Stowarzyszenie MOST we współpracy z „PRO MERITUM” w ramach realizacji projektu
"Małe - duże NGO". Najważniejszym celem tego roboczego spotkania było zainicjowanie
stałej współpracy naszego miasta z trzecim sektorem w celu wspólnego rozwiązywania
problemów i ważnych kwestii społecznych;
- w ramach działań Akademii Aktywnego Seniora nawiązano współpracę z fundacją
Marzycielska poczta;
Podczas prac nad projektem w ramach Poddziałania 7.2.1 stowarzyszenie PRO MERITUM
współpracowało w kwestiach projektowych z Stowarzyszeniem „Nowy DOM” co dało
początek wymiany doświadczeń pomiędzy stowarzyszeniami.
6.4. Promocję działań Stowarzyszenia
- 10.12.2011 r. na siemianowickim rynku odbył się koncert szkolnego zespołu "Index M".
Grono pedagogiczne wraz z dyrekcją obsługiwało stanowisko, na którym w świątecznej
atmosferze promowano Stowarzyszenie,
- 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 banner reklamowy, długopisy, gwizdki
i smycze z logiem Stowarzyszenia;
6.5 Przeprowadzenie remontu siedziby Stowarzyszenia
- od czerwca od września 2011 r. trwały intensywne prace remontowe w siedzibie
stowarzyszenia; nauczyciele oraz uczniowie i absolwenci siłą własnych rąk remontowali
pomieszczenia. Prace remontowe poprzedziła intensywnie prowadzona kampania, której
celem było pozyskanie sponsorów oraz materiałów rzeczowych potrzebnych do
przeprowadzenia prac. Akcja okazała się skuteczna, część materiałów budowlanych „PRO
MERITUM” otrzymało od sponsorów, pozostałe materiały zakupiono ze składek
członkowskich;
- 07.10.2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Pro Meritum;
6.6 Pozyskanie sprzętu na potrzeby Stowarzyszenia
W odpowiedzi na informację z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
w Siemianowicach Śląskich dotyczącą możliwości przekazania używanego sprzętu
komputerowego dla innych jednostek, stowarzyszenie uruchomiło stosowną procedurę
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i złożyło wniosek. Po jego pozytywnym zaopiniowaniu przez Prezydenta Miasta,
stowarzyszeniu zostały przyznane dwa zestawy komputerowe (komputer+monitor).
(koordynacja działań A. Korzyniec)
6.7 Udział w szkoleniach
Aby pogłębić swoją wiedzę merytoryczną i praktyczną dotyczącą efektywnego zarządzania
organizacją pozarządową, Prezes Zarządu oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie biura
i księgowości wzięły udział w szkoleniach.
 „Podstawy administracyjne i prawne działalności organizacji pozarządowych”
 "Uczenie się przez całe życie - program Grundtvig od podstaw"
7. Współpraca z UM
Urząd Miejski w Siemianowicach Śląskich reprezentowany przez panią Martę GrzywoczOwoc z Referatu Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta Urząd Miasta Siemianowice
Śląskie organizował w roku 2011 comiesięczne spotkania informacyjne dla organizacji
pozarządowych dotyczące spraw bieżących organizacji, zazwyczaj połączone z częścią
szkoleniową. Przedstawiciel „PRO MERITUM” obecny był na wszystkich spotkaniach
począwszy od września 2011roku. (koordynacja działań A. Korzyniec)
8. Udział w projekcie PROFESJONALIZM=SKUTECZNOŚĆ
Na spotkaniu informacyjno szkoleniowym UM w dniu 14 grudnia 2011 Stowarzyszenie
„PRO MERITUM” zgłosiło swój akces do projektu PROFESJONALIZM=SKUTECZNOŚĆ,
którego celem jest przygotowanie do aplikowania o fundusze w ramach Funduszu Inicjatyw
Społeczych. Również w ramach tego projektu Stowarzyszenie reprezentowane było podczas
sympozjum dla organizacji pozarządowych w Willi Fitznera. Organizatorami byli
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych z Jaworzna, Urząd Miejski
w Siemianowicach. Finansowanie EFS. (koordynacja działań A. Korzyniec)
9. Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „PRO MERITUM” w okresie 15.02.2011–
31.12.2011 r. nie prowadziło działalności gospodarczej.

Sporządziła: Barbara Niemiec-Falkus, Siemianowice Śl., dnia 26.03.2012 r.
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