
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 

 

Szanowni Państwo, 

Za nami pierwszy rok funkcjonowania Stowarzyszenia KANON, które swoją działalność publiczną 

rozpoczęło 28 stycznia 2011 roku. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia KANON chcielibyśmy 

podsumować dla Państwa ostatni rok pracy oraz podzielić się planami na rok 2012. 

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA KANON 

Członkami założycielami Stowarzyszenia 

KANON jest 29 osób. Od stycznia do grudnia 

2011 roku do Stowarzyszenia KANON został 

przyjęty jeden członek zwyczajny. W tym 

samym czasie nie odnotowano rezygnacji z 

członkowstwa w Stowarzyszeniu. Na dzień 

31 grudnia 2011 roku Stowarzyszenie 

KANON liczyło łącznie 30 członków 

zwyczajnych. 

 

INICJATYWY I AKCJE STOWARZYSZENIA KANON W ROKU 2011 

Pierwszą inicjatywą Zarządu w roku 2011 

było uruchomienie Akademii Rodzicielstwa, 

która rozpoczęła działalność w dniu 2 

listopada 2011 roku. Akademia 

Rodzicielstwa jest profesjonalną formą 

przygotowania do macierzyństwa i ojcostwa. 

Stowarzyszenie oferuje odpłatne regularne 

spotkania realizując profesjonalny program 

przygotowania do porodu dla obojga rodziców 

oraz zapewnia opiekę po porodzie.  

Drugą inicjatywą podjętą przez Zarząd w 

2011 roku było opracowanie planu projektu 

pod hasłem „Zakochani w Tarnowie”. Celem 

tego projektu jest organizowanie i 

propagowanie kulturalnych i edukacyjnych 

inicjatyw społecznych, które służą 

wspieraniu i rozwojowi talentów wśród 

tarnowskiej młodzieży oraz odbudowy 

lokalnego patriotyzmu i rozszerzenia oferty 

kulturalnej i edukacyjnej w mieście. Od 
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listopada do grudnia 2011 roku podjęto 

działania w celu zdefiniowania celu i zadań 

w ramach tego projektu oraz pozyskania 

niezbędnych funduszy do jego realizacji. 

Projekt „Zakochani w Tarnowie” został 

objęty patronatem prezydenta miasta 

Tarnowa oraz wicemarszałka województwa 

małopolskiego. W grudniu 2011 roku 

Prezydent Tarnowa zatwierdził udzielenie 

dotacji na pokrycie części kosztów szkolnej 

edycji projektu. 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ W ROKU 2011 

L/P 
 

Data Opis Wydarzenia Miejsce 

1 28/01/2011 Zarejestrowanie Stowarzyszenia KANON w 

rejestrze Stowarzyszeń 

Sąk Okręgowy w 

Krakowie 

2 01/09/2011 Rozpoczęcie działalności Akademii Rodzicielstwa 

 

ul. Zbylitowska 5 

3 03/10/2011 Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem projektu 

„Zakochani w Tarnowie” 

Zbylitowska 5 

4 05/12/2011 Złożenie wniosków do UMT oraz Urzędu 

Wojewódzkiego o objęcie projektu patronatem 

UMT / UW Tarnów 

5 16/12/2011 Złożenie wniosku do UMT o dotację na realizację 

projektu „Zakochani w Tarnowie” 

UMT / UW Tarnów 

 

NAJWAŻNIEJSZE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 

W roku 2012 Stowarzyszenie zamierza 

kontynuować działalność w ramach 

Akademii Rodzicielstwa. Ponadto w 

styczniu 2012 roku Stowarzyszenie 

przygotuje wnioski do funduszy 

europejskich w celu uzyskania dotacji  

i rozszerzenia oferty usług dla rodzin i dzieci. 

W lutym 2012 roku Stowarzyszenie 

zorganizuje konferencję prasową w związku 

z rozpoczęciem projektu „Zakochani w 

Tarnowie”. Od kwietnia do grudnia 2012 

roku Stowarzyszenie planuje zorganizować 

co najmniej 8 wydarzeń kulturalno – 

edukacyjnych w ramach tego projektu.  

W trakcie imprez i widowisk w 2012 roku 

Stowarzyszenie zamierza promować  

i wspierać działania związane z budową 

pierwszego stacjonarnego hospicjum w 

Tarnowie „Via Spei”. 

Stowarzyszenie będzie aktywnie promować 

swoją działalność w środowisku lokalnym w 

celu pozyskania nowych członków oraz 

nawiązania współpracy z osobami i firmami, 

które będą mogły wspierać finansowo 

działalność Stowarzyszenia w roku 2012. 

Łączymy wyrazy szacunku, 

Zarząd Stowarzyszenia KANON 


