
 
 

 

Roczne sprawozdanie z działalności  

Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego „PRO MERITUM”  

w Siemianowicach Śląskich za okres 01.01.2018–31.12.2018 r. 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne za okres 01.01.2018–31.12.2018 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. Od 14 października 2013 r posiada status organizacji pożytku 

publicznego. 

 

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

następujące osoby: 

a) Mirosława MISSALA (Prezes), zamieszkała przy ul. Brzeziny 19 a   

42-580 Wojkowice  

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

41-106 Siemianowice Śląskie 

c) Ewa LESZCZAK (Sekretarz), zamieszkała przy ul. Zaciszna 25,  

41-103 Siemianowice Śląskie 

d) Barbara NIEMIEC-FALKUS (Członek Zarządu) zamieszkała przy ul. Zielonej 

11/5, 41-100, Siemianowice Śląskie 

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

41-100 Siemianowice Śląskie 

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

41-250 Czeladź 

g) Joanna DRABIK-NOS (Członek Zarządu), zamieszkała przy ul. Grunwaldzkiej 

2c/36 41-106 Siemianowice Śląskie 

 

4. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie, wspieranie i promocja działalności pożytku 

publicznego, w rozumieniu art. 3 oraz art. 20 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (wraz  

z późniejszymi zmianami) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie:

  

a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 



b. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

c. działalności charytatywnej, 

d. ochrony i promocji zdrowia, 

e. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

f. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

g. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

h. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

i. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

j. wypoczynku dzieci i młodzieży, 

k. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

l. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

m. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

n. turystyki i krajoznawstwa, 

o. pomocy ofiarom katastrof , klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju  

i za granicą,  

p. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 

q. promocji i organizacji wolontariatu, 

r. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

 

5. Stowarzyszenie realizuje swoje cele 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. organizowanie pomocy materialnej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej 

t. prowadzenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób oraz ochronę 

zdrowia 

u. pozyskiwanie źródeł finansowania działalności statutowej stowarzyszenia. 
 

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

01.01.2018–31.12.2018 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: 

 Akademię Sportu: 

o profilaktyczne zajęcia z kultury fizycznej 

o zajęcia rekreacyjne 

o wycieczki krajoznawcze 

W ramach Akademii Sportu odbywały się cotygodniowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 

seniorów oraz okazjonalnie zorganizowano wycieczki krajoznawcze. 

 

6.2 Współpracę z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

„MERITUM” w Siemianowicach Śl. 

 

W kwietniu 2018 r. stowarzyszenie współorganizowało w Parku Tradycji w Siemianowicach 

Śląskich VI koncert absolwentów, uczniów i nauczycieli pt. „Muzyka Łączy Pokolenia. 

„PRO MERITUM” było fundatorem nagród w całorocznym konkursie pro ekologicznym, 

skierowanym do uczniów szkoły – „Zbieramy surowce wtórne-pomagamy sobie  

i przyrodzie”. 



Ufundowano nagrody w konkursach: konkurs dla wolontariuszy biorących udział w zbiórce 

funduszy na rzecz WOŚP, Festiwal „Meritum Wizji” oraz Konkurs Wiedzy o Hiszpanii i 

Niemczech, organizowanych przez szkołę dla uczniów siemianowickich gimnazjów i szkół 

podstawowych a także zorganizowanych dla uczniów „MERITUM” takich jak: PTAK,  

i Wolontariusz Roku. 

Stowarzyszenie również wspomagało finansowo uczniów, członków drużyny e-sportowej 

„Egzekucja”, biorących udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim 

oraz dofinansowało tygodniowy obóz naukowy zorganizowany nad Bałtykiem dla uczniów 

liceum i technikum. Uczennicom wyjeżdżającym do Warszawy po odbiór nagrody  

w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii dofinansowano nocleg. Przewlekle chory, uczeń klasy I LO, 

otrzymał wsparcie finansowe przeznaczone na badania. 

 

W działaniach „PRO MERITUM” brali udział wolontariusze z Klubu Młodego 

Wolontariusza „MERIT”, którzy między innymi przekazali środki na rzecz UNICEF – uratuj 

dziecko w Sudanie Południowym, wsparli darami rzeczowymi Ośrodek Rehabilitacji Jeży 

„Jerzy dla Jeży” w Kłodzku, zorganizowali zbiórkę karmy i środków opatrunkowych dla 

Nikiszowego Domu Tymczasowego dla zwierząt, zorganizowali fundusze na rzecz SOS dla 

zwierząt w Chorzowie z przeznaczeniem dla konia Aila, prowadzili stołówkę dla ptaków  

w okresie jesienno-zimowym a także wspierali inne akcje charytatywne i sportowe.  

 

6.3 Współpracę z Urzędem Miasta i jednostkami samorządu terytorialnego 

 

Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich organizował spotkania informacyjne dla 

organizacji pozarządowych dotyczące spraw bieżących organizacji. Przedstawiciel „PRO 

MERITUM” obecny był na niektórych z nich. Na stronie internetowej przeznaczonej dla 

stowarzyszeń zamieszczano materiały informujące o podejmowanych przez Stowarzyszenie 

działaniach. 

Kontynuowano współpracę z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” – 

wolontariusze czynnie włączali się w organizację miejskich imprez sportowych takich jak np. 

Bieg Korfantego, na który zakupiono wodę dla uczestników.  

 

6.4 Prowadzenie akcji prozdrowotnych  

 

Kontynuowano akcję przekazywania „Kopert ratunkowych” mieszkańcom Siemianowic 

Śląskich.  

Akcja „KOPERTA RATUNKOWA” jest skierowana w szczególności do osób starszych lub 

mieszkających samotnie. Przygotowana koperta zawiera kartę informacyjną, która ma ułatwić 

służbom ratunkowym szybkie dotarcie do najistotniejszych informacji związanych ze stanem 

zdrowia posiadacza koperty. Informacja, o tym jakie leki bierze dana osoba oraz na jakie jest 

uczulona, może  uratować życie. 

 

W ramach akcji „CZUJNIKI RATUJĄ ŻYCIE” prowadzono działania edukacyjne wśród 

dzieci i młodzieży.  



 

Dla około 30 % członków stowarzyszenia, którzy wyrazili chęć poddania się 

profilaktycznemu szczepieniu, sfinansowano szczepienie przeciw grypie. 

 

6.5 Inne działania na rzecz środowiska lokalnego 

 

Stowarzyszenie przekazało Fundacji Wolne Miejsce środki finansowe na organizację 

Śniadania Wielkanocnego dla Samotnych w Siemianowicach Śląskich. 

Zmieniono zasady prowadzonej dotychczas akcji charytatywnej „Tyta od PRO MERITUM”. 

W tym roku, po raz pierwszy, „tytę” przygotowano na potrzeby nie jednego dziecka  

a większej grupy dzieci, korzystających z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Świetlicy 

Środowiskowej „Szafran”. Przekazano gry planszowe oraz materiały do zajęć plastycznych.  

Po raz kolejny, w ramach akcji „Świąteczna Paczka z PRO MERITUM” udzielono 

rzeczowego wsparcia najbardziej potrzebującym rodzinom uczniów ZSTiO „MERITUM”  

oraz byłemu pracownikowi ZSTiO „MERITUM”, znajdującemu się w trudnej sytuacji 

życiowej oraz samotnie mieszkającej seniorce z Siemianowic Śląskich. 

 

6.6 Promocję działań Stowarzyszenia 

 

O bieżących działaniach Stowarzyszenia informowano poprzez współpracę z lokalną prasą  

i portalami internetowymi oraz na własnej stronie internetowej http://www.promeritum.org/. 

 

 

7. Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „PRO MERITUM” w okresie 01.01.2018–

31.12.2018 r. nie prowadziło działalności gospodarczej. 

 

 

Sporządziła : Mirosława Missala, Siemianowice Śl., dnia 07.05.2019 r. 

http://www.promeritum.org/

