
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013 

 

Szanowni Państwo, 

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

rozpoczęło 28 stycznia 2011 roku. Chcielibyśmy podsumować dla Państwa ostatni rok pracy 

Stowarzyszenia oraz podzielić się planami na rok 2014. 

 

MISJA I CELE STOWARZYSZENIA KANON 

Misją naszej organizacji jest propagowanie 

inicjatyw społecznych, których głównym 

zadaniem jest aktywizacja intelektualna, 

fizyczna i duchowa ludzi we wszystkich 

grupach wiekowych, umożliwiająca ciągły 

ich rozwój, budowanie i odbudowywanie 

samodyscypliny i odpowiedzialności za  

swoje postawy a przez to wzmacnianie 

poczucia ich własnej wartości i godności.  

Naszymi odbiorcami i beneficjentami są 

mieszkańcy Tarnowa i subregionu tarnow-

skiego. Oferta KANON’u dedykowana jest 

trzem grupom tj. dzieciom i młodzieży, 

małżeństwom i rodzinom oraz seniorom. 

Nasze cele statutowe realizujemy poprzez 

organizowanie wydarzeń edukacyjnych, 

kulturalnych, społecznych  i sportowych oraz 

świadczenie szeroko rozumianej pomocy 

dzieciom, dorosłym i seniorom.  

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Działalność Stowarzyszenia finansowana jest 

z pięciu głównych źródeł, którymi są składki 

członkowskie, darowizny, umowy 

sponsorskie, środki z odpłatnej działalności 

statutowej oraz środki publiczne otrzymy-

wane w ramach zadań zlecanych przez 

gminę miasta Tarnowa. 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA KANON 

Na dzień 1 stycznia 2013 roku KANON  liczył 

37 członków zwyczajnych. Od stycznia do 

grudnia 2013 roku do Stowarzyszenia 

zostało przyjętych 2 nowych członków 

zwyczajnych. W tym samym czasie nie 

odnotowano rezygnacji z członkowstwa. Na 
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dzień 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie 

liczyło łącznie 39 członków zwyczajnych. 

INICJATYWY I AKCJE W ROKU 2013 

� NOWA SIEDZIBA 

Najważniejszym projektem w 2013 roku 

było uruchomienie Mościckiego Ośrodka 

Szkoleniowo-Terapeutycznego (MOST), 

który znajduje się w odremontowanym 

lokalu przy ul. Zbylitowskiej 5. Od września 

„NA MOŚCIE” prowadzone są zajęcia 

rozwojowe dla dzieci młodszych oraz zajęcia 

z języka angielskiego prowadzone przez 

KANA Tarnów, zajęcia gimnastyczne dla 

seniorów oraz otwarte warsztaty 

„Decoupage”.  

 

MOST był również miejscem spotkań wielu 

grup parafialnych oraz miejscem konferencji 

firm zewnętrznych (np. „Szkolenie 

CROWN”).  Od października Stowarzyszenie 

organizuje też regularne wykłady pod 

hasłem „Psychologia na co dzień” i 

„Medycyna na co dzień”. 

� PROJEKTY EDUKACYJNE 

W 2013 roku KANON realizował następujące 

projekty edukacyjne dla tarnowskiej 

młodzieży: 

� Tarnowska Liga Debatancka 

� KONTRA-TAKT 

� Gry Miejskie Ścieżkami Zakochanych 

w Tarnowie 

Tarnowska Liga Debatancka to projekt 

realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem 

Nowe Przestrzenie.  

 

W pierwszej edycji projektu wzięły udział 

reprezentacje 12 tarnowskich szkół, a do 

drugiej edycji rozpoczętej we wrześniu 2013 

r. przystąpiło 16 szkół. Projekt „TLD” został 

bardzo wysoko oceniony zarówno przez 

władze samorządowe Tarnowa jak również 

przez Dyrektorów i uczniów tarnowskich 

szkół oraz lokalne media. Projekt ten jest 

współfinansowany z wielu źródeł m.in. z 

budżetu miasta Tarnowa. 

„KONTRA-TAKT” to nowy międzyszkolny 

konkurs muzyczny, którego autorem jest 

nasze Stowarzyszenie. 16 kwietnia w 

tarnowskim teatrze odbył się finałowy 

koncert „KONTRA-TAKT 2013”.  
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Koncert był zwieńczeniem 6-cio tygodniowej 

pracy dwóch tarnowskich muzyków z 

dwoma zespołami wokalnymi 

reprezentującymi szkoły ponadgimnazjalne. 

W koncercie wzięło udział ponad 250 osób 

w tym przedstawiciele Urzędu Miasta z 

Prezydentem Tarnowa. Projekt ten był 

współfinansowany z budżetu miasta 

Tarnowa. 

Gry Miejskie Ścieżkami zakochanych w 

Tarnowie to autorski projekt angażujący 

młodzież czterech tarnowskich szkół 

ponadgimnazjalnych. 14 października odbył 

się finał drugiej edycji projektu „Ścieżkami 

Zakochanych w Tarnowie”, w którym wzięli 

udział przedstawiciele czterech tarnowskich 

szkół.  

 

W czterotygodniowym edukacyjnym 

projekcie wzięło udział ponad 50 osób w 

tym słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku przy Małopolskiej Wyższej Szkole 

Ekonomicznej. Projekt został zrealizowany 

przy współpracy z Wydziałem Edukacji UMT 

oraz firmy Centrum Fotografii - Piotr Grzyb. 

 

� PROJEKTY KULTURALNE I SPOŁECZNE 

KANON jest autorem kilku uznanych w 

środowisku projektów kulturalnych i 

społecznych tj. 

� Zakochani w Tarnowie 

� Romantyczne Kolacje dla Zakochanych 

� Familijny Tryptyk Filmowy 

� Świętojańska Biesiada Małżeńska 

� Dni Mościc 

� Mościcki RABAN 

� Forum Organizacji Mościce „2020” 

Pierwszym dużym projektem zrealizowanym 

przez Stowarzyszenie w 2013 roku było 

uroczyste otwarcie 9 lutego Mostu 

Zakochanych w Tarnowie. Wspólnie z 

Wydziałem Kultury oraz radiem RDN 

Małopolska została przeprowadzona 

plenerowa akcja promocyjna na Moście 

Zakochanych nad Wątokiem, w której wzięli 

udział mieszkańcy Tarnowa. Akcja odbiła się 

szerokim echem w całej Polsce i znalazła się 

na czołówkach największych portali 

społecznościowych w kraju. Tej akcji 

towarzyszyła kolejna radiowa promocja 

„Romantycznych Kolacji dla Zakochanych”, 

w której wzięło udział kilkanaście par 

otrzymując w nagrodę zaproszenie na 

kolacje dla dwojga do najlepszych 

tarnowskich restauracji. 

10 lutego Stowarzyszenie zrealizowało 

czwartą zimową edycję Spotkań 

Zakochanych w Tarnowie. W tarnowskim 

teatrze została wystawiona sztuka 

tarnowskiego reżysera, pani Ewy Marcin-

kówny pt. „Małe zbrodnie małżeńskie”. 
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Jednocześnie przeprowadzono promocję 

nowej publikacji pana Antoniego Sypka na 

temat restauracji Tatrzańska. W spotkaniu 

wzięło udział ponad 300 osób. 

Trzecim projektem w 2013 roku była 

premierowa organizacja festiwalu filmowe-

go pt. „Familijny Tryptyk Filmowy”.  

 

W trzech marcowych seansach filmowych w 

Centrum Sztuki Mościce uczestniczyło 

łącznie ponad 250 osób.  

22 czerwca 2013 roku Stowarzyszenie 

zorganizowało po raz drugi tzw. 

Świętojańską Biesiadę Małżeńską na placu 

św. Antoniego w Mościcach. W zabawie 

wzięło udział ponad 150 osób.  

23 czerwca w Centrum Sztuki Mościce w 

obecności prawie 600 widzów odbył się 

koncert zespołu TGD, który zakończył 

trzydniowe ogólnopolskie „Warsztaty 

Wokalne z TGD”. Koncert TGD, w którym 

wzięli udział chórzyści tarnowskiego zespołu 

Gos.pl oraz ok. 80 uczestników warsztatów z 

całej Polski był główną atrakcją „Letnich 

Spotkań Zakochanych w Tarnowie”.  

Z inicjatywy Stowarzyszenia w 2013 roku po 

raz pierwszy zorganizowano tzw. „Dni 

Mościc”. W ciągu dwóch tygodni na 

przełomie września i października odbyło się 

w Mościcach 8 wydarzeń, w tym po raz 

pierwszy spotkanie przedstawicieli 

organizacji działających w Mościcach i na 

rzecz Mościc pod hasłem „FORUM 

ORGANIZACJI MOŚCICE 2020”. W spotkaniu 

Forum wzięli udział przedstawiciele 17 

organizacji i instytucji, w tym Wiceprezes 

Grupy Azoty S.A. Witold Szczypiński oraz 

Dyrektorzy Wydziałów Rozwoju, Sportu 

Urzędu Miasta Tarnowa. W drugim 

spotkaniu Forum wzięli również udział  Z-ca 

Prezydenta pani Krystyna Latała oraz 

Wicemarszałek Województwa Małopolskie-

go Roman Ciepiela.  

W ramach Dni Mościc Stowarzyszenie 

uczestniczyło w organizacji nowego 

wydarzenia pod nazwą Mościcki RABAN.  

 

W zabawie i koncertach wzięło udział ponad 

500 osób. 

W grudniu Stowarzyszenie zorganizowało po 

raz pierwszy zabawę choinkową dla dzieci 
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uczęszczających do tarnowskich świetlic 

środowiskowych.  

 

Zadanie to zrealizowano ze środków 

publicznych w ramach małego grantu z 

Wydziału Spraw Społecznych. 

� DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ODPŁATNA 

Zgodnie z zaplanowanymi działaniami od 

początku roku kontynuowaliśmy działalność 

w ramach Akademii Rodzicielstwa oraz 

konsultacji w dziedzinie rehabilitacji dzieci. 

Od 28 stycznia 2013 roku Stowarzyszenie 

rozszerzyło swoją ofertę w ramach 

wspierania i opieki nad małżeństwami, 

rodzinami oraz osobami indywidualnymi o 

cotygodniowe konsultacje z psychologiem. 

Od września 2013 roku po otwarciu 

Mościckiego Ośrodka Szkoleniowo – 

Terapeutycznego (MOST) Stowarzyszenie 

wynajmowało sale wykładowe dla 

organizacji zewnętrznych na szkolenia i 

warsztaty. 

� BENEFICJENCI I PARTNERZY 

W imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie w 2013 roku wzięło udział 

ponad 2500 osób. Spotkania, widowiska, 

wydarzenia i projekty były promowane i 

relacjonowane w radiu (RDN Małopolska, 

Radio Kraków, Radio Eska), telewizji (TVP 

Kraków, Tarwizja, tarnowska.tv, IMAV), 

prasie (TEMI, Gazeta Krakowska, Gość 

Niedzielny) oraz na portalach społecznościo-

wych Tarnowa i  województwa małopolskie-

go. Szczegółowa chronologiczna lista 

wszystkich wydarzeń zamieszczona jest na 

stronie 8 sprawozdania. 

W mijającym roku Stowarzyszenie współpra-

cowało z wolontariuszami fundacji „Kromka 

Chleba” organizując sprzedaż cegiełek na 

budowę hospicjum „Via Spei” w Tarnowie w 

trakcie drugiej edycji projektu „Ścieżkami 

Zakochanych w Tarnowie”. 

Najważniejszymi partnerami  KANON’u w 

2013 roku były następujące organizacje: 

� Grupa Azoty S.A. 

� Dachrem Sp. z o.o. 

� Redruk 

� Novellus S.J. 

� Ortomedyka 

� PPH Moskito 

� RDN Małopolska 

� Tarnowska.tv 

� Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie 

� Centrum Sztuki Mościce 

� Wydział Edukacji UMT 

� Wydział Kultury UMT 

W 2013 roku Stowarzyszenie było 

partnerem miasta Tarnowa w realizacji 

zadań publicznych. Projekty „Zakochani w 

Tarnowie” oraz „KONTRA-TAKT” były 
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współfinansowane z budżetu miasta 

Tarnowa.  

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 

� PPROJEKTY AUTORSKIE 

W 2014 roku nasza organizacja zamierza 

kontynuować autorskie projekty w ramach 

działalności nieodpłatnej tj. Zakochani w 

Tarnowie, KONTRA-TAKT, Familijny Tryptyk 

Filmowy, Świętojańska Biesiada 

Małżeńska, Ścieżkami Zakochanych w 

Tarnowie, Dni Mościc, Mościcki RABAN, 

oraz otwarte wykłady pt. Psychologia i 

Medycyna na co dzień. 

W ramach statutowej działalności odpłatnej 

KANON będzie kontynuował zajęcia w 

ramach Akademii Rodzicielskiej, konsultacji 

z psychologiem, konsultacji rehabilitacyj-

nych dla małych dzieci, warsztatów 

Decoupage. Ponadto będziemy 

wynajmowali sale konferencyjne i wykłado-

we organizacjom zewnętrznym na szkolenia, 

spotkania i inne imprezy. 

� PROJEKTY PARTNERSKIE 

W 2014 roku będziemy współpracować ze 

Stowarzyszeniem Nowe Przestrzenie w 

realizacji projektu Tarnowska Liga Deba-

tancka. Spodziewamy się również realizacji 

zadań zleconych przez urząd miasta 

Tarnowa w ramach tzw. małych grantów. 

� NOWE PROJEKTY 

W styczniu 2014 roku po raz drugi Zarząd 

złożył do Sądu Okręgowego w Krakowie 

wniosek o nadanie Stowarzyszeniu statusu 

Organizacji Pożytku Publicznego. W związku 

ze znaczącym zwiększeniem ilości 

realizowanych projektów oraz zamiaru 

poddania się procesowi certyfikacji 

organizacji w połowie 2014 roku, Zarząd 

planuje otwarcie Biura Zarządu i 

zatrudnienie Dyrektora Biura. 

Od stycznia 2014 roku Stowarzyszenie 

realizować będzie dwa nowe zadania 

publiczne tj. prowadzenie Abstynencyjnej 

Grupy Wsparcia oraz pozaszkolne zajęcia 

artystyczne dla dzieci pod hasłem 

„AKADEMIA ROZWOJU TALENTU”. Oba 

projekty będą współfinansowane z budżetu 

miasta Tarnowa. 

Od marca 2014 roku KANON zamierza 

przejąć prowadzenie świetlicy środowis-

kowej i przekwalifikować ją w placówkę 

wsparcia dziennego z konsultacjami 

specjalistycznymi. Umożliwi to poszerzenie 

oferty dla dzieci o pracę ze specjalistami tj. 

logopedą, psychologiem i pedagogiem.  

Projekt ten będzie współfi-nansowany z 

budżetu miasta Tarnowa. 

W celu realizacji planowanych działań, 

Zarząd Stowarzyszenia KANON będzie 

aktywnie promował poszczególne inicjatywy 

w środowisku lokalnym oraz na terenie 

miasta Tarnowa w celu pozyskania nowych 

sponsorów i dodatkowych funduszy. 

Priorytetowym celem Zarządu w 2014 roku 

jest pozyskanie nowych członków w tym 

Członków wspierających, co umożliwi ciągły 

rozwój działalności Stowarzyszenia i 
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realizację nowych projektów w kolejnych 

latach. 

Łączymy wyrazy szacunku, 

Zarząd Stowarzyszenia KANON 

 

 

Iwona Snopkowska – Prezes 

 

Andrzej Bernach – Wice-Prezes 

 

Ks. Artur Ważny – Członek Zarządu 

 

Marta Cichoń – Członek Zarządu 

 

Wojciech Piskorski – Członek Zarządu 

 

Dane adresowe organizacji: 

Stowarzyszenie KANON 

ul. Zbylitowska 5, 33-101 Tarnów 

NIP 9930636493,  REGON 121452441, KRS 

0000376992 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Mościcki 

Ośrodek Szkoleniowo – Terapeutyczny 

(„MOST”), ul. Zbylitowska 5, 33-101 Tarnów 
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KALENDARIUM WYDARZEŃ W ROKU 2013 

 

L/P 
 

Data Opis Wydarzenia Miejsce 

1 I – XII.2013 Konsultacje z psychologiem  Siedziba Stowarzyszenia 

ul. Zbylitowska 5 

2 I – X. 2013 Konsultacje z rehabilitacji niemowląt i dzieci Siedziba Stowarzyszenia 

ul. Zbylitowska 5 

3 I-XII.2013 Tarnowska Liga Debatancka  TCKP, Pałac Młodzieży, 
Teatr im.L.Solskiego 

4 09/02/2013 Otwarcie Mostu Zakochanych w Tarnowie 
 

Most nad Wątokiem 

5 10/02/2013 
 

Zimowe Spotkania Zakochanych w Tarnowie 
Teatr Bagatela „Małe zbrodnie małżeńskie” 

Teatr im.L.Solskiego 

6 Luty, Czerwiec 
2013 

Radiowa akcja promocyjna  
„Romantyczne kolacje dla zakochanych” 

RDN Małopolska 

7 Marzec 2013 
 

Festiwal filmowy „Familijny Tryptyk Filmowy” Centrum Sztuki Mościce 

8 16/04/2013 Międzyszkolny Konkurs Muzyczny „KONTRA-
TAKT” 

Teatr im.L.Solskiego 

9 23/06/2013 Letnie Spotkania Zakochanych w Tarnowie – 
koncert TGD 

Centrum Sztuki Mościce 

10 22/06/2013 
 

Świętojańska Biesiada Małżeńska  Plac św. Antoniego 

11 16/09/2013 Otwarcie Mościckiego Ośrodka Szkoleniowo-
Terapeutycznego  

MOST ul. Zbylitowska 5 

12 IX-X.2013 
 

DNI MOŚCIC  Dzielnica Mościce 

13 6/10/2013 
 

Mościcki RABAN Plac św. Antoniego 

14 1/10/2013 
28/11/2013 

FORUM ORGANIZACJI „MOŚCICE 2020” 
  

Willa E. Kwiatkowskiego 

15 XI-XII.2013 Cykl wykładów „Psychologia na co dzień” + 
„Medycyna na co dzień” 

MOST ul. Zbylitowska 5 

16 XI-XII.2013 
 

Otwarte Warsztaty „Decoupage” MOST ul. Zbylitowska 5 

17 19/12/2013 
 

Zabawa choinkowa dla dzieci Aula IV LO 

 


