
Sprawozdanie merytoryczne 

Stowarzyszenia "Szkryfka" za 2016

A. O Szkryfce

Stowarzyszenie "Szkryfka" zostało założone zgodnie z wolą 16 współzałożycieli, wyrażoną

w uchwale, która została podjęta na zebraniu w dniu 1 kwietnia 2015 w Mikołowie. 

Zasady,  cele  oraz  działania  Stowarzyszenia  przedstawione  zostały  w  Statucie

Stowarzyszenia "Szkryfka". Zawarte są w nim główne cele działalności Stowarzyszenia:

I. upowszechnienie mowy śląskiej w formach pisanych, interaktywnych i mobilnych oraz w

mediach;

II. propagowanie wiedzy o Śląsku i mowie śląskiej;

III. promocja śląskiej mowy, tradycji i kultury;

IV. promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku Śląska;

V. rozbudzenie i ugruntowanie śląskiej tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Śląska;

VI. współpraca  z  samorządami  lokalnymi,  władzami  lokalnymi  i  regionalnymi,  instytucjami

społecznymi i innymi stowarzyszeniami w zakresie rozwoju Śląska;

VII. wspieranie  inicjatyw  kulturalnych  związanych  ze  Śląskiem  oraz  śląskiego  środowiska

twórczego.

Wymienione  zostały  także  działania,  poprzez  które  Stowarzyszenie  realizuje  wyznaczone  sobie

cele:

I. wdrażanie w życie własnych projektów i programów;

II. organizowanie warsztatów i zajęć,

III. propagowanie  i  organizowanie  wymiany  międzykulturowej,  w  szczególności  poprzez

organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji;

IV. uczestniczenie jak i organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, szkoleń i

wykładów, prelekcji;

V. wydawanie certyfikatów i nagród związanych z celami stowarzyszenia;

VI. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, wystaw, festynów oraz innych imprez;

VII. działalność wydawniczą, a szczególnie wydawanie książek, czasopism, broszur związanych

z celami Stowarzyszenia;
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VIII. prowadzenie portalu internetowego;

IX. wspieranie innych działań i inicjatyw zmierzających do:

a. propagowania wiedzy o Śląsku i mowy śląskiej,

b. promocja śląskiej mowy kultury śląskiej oraz śląskiego środowiska twórczego,

c. promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Śląska,

d. rozbudzenia  i  ugruntowania  śląskiej  tożsamości  regionalnej  wśród  mieszkańców

Śląska,

e. wspierania współpracy wszystkich Ślązaków, niezależnie od ich aktualnego miejsca

zamieszkania;

X. współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój, a także

z organami administracji państwowej i samorządowej oraz środkami masowego przekazu;

XI. inne działania realizujące cele statutowe.

B. Działania Stowarzyszenia "Szkryfka" w 2016

Rok 2016 był dla Stowarzyszenia "Szkryfka" pierwszym pełnym rokiem po rejestracji w

KRS. Dzięki temu mogliśmy skupić się już w pełni na podstawowych celach naszej działalności. I

trzeba powiedzieć, że znowu działo się nie mało. 

Od początku roku kontynuowaliśmy pracę nad naszą nową stroną internetową, dzięki której

chcemy  prezentować  naszą  organizację.  Już  teraz,  w  porównaniu  do  poprzedniej  strony

internetowej, nastąpiła niemała rewolucja, a strona ciągle jest uaktualniania. Mamy jednak nadzieję,

że  dzięki  naszej  pracy  (cała  strona  została  zaprojektowana,  przygotowana  i  jest  utrzymywana

wyłącznie przez naszych członków) udało nam się zwiększyć jej atrakcyjność, dostępność, a przy

okazji unowocześnić wygląd.

Będąc przy sprawach informatycznych możemy śmiało pochwalić się, że jeden z naszych

członków przygotował kolejną wersją śląskiej klawiatury. Tym razem na systemy operacyjne Linux.

Na systemy Windows nakładkę udostępniamy już od dawna na naszej stronie internetowej. Dzięki

wiedzy  naszych  członków,  udało  się  przygotować  paczkę  instalacyjną  w  taki  sposób,  że

użytkownik,  który kompletnie  nie  zna się na sprawach informatycznych,  jest  w stanie  samemu

zainstalować taką klawiaturę. Po prostu musi pobrać odpowiednią paczkę (na Windows lub Linux)

a następnie postępować krok po kroku według prostej i krótkiej instrukcji. Szczegóły przedstawione

są na naszej stronie internetowej, na którą serdecznie zapraszamy.
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W toku tych wszystkich prac śledziliśmy konkursy oraz oferty grantowe dla organizacji.

Wystartowaliśmy w kilku z nich i udało się. Stowarzyszenie "Szkryfka" otrzymało dofinansowanie

w ramach projektu "FIO - Śląskie Lokalnie 2016" na rozwój organizacji. Dzięki temu udało nam się

zakupić  kilka  potrzebnych  do  funkcjonowania  sprzętów,  jak  np.  biurowe  urządzenie

wielofunkcyjne,  profesjonalny  mikrofon  z  okablowaniem  do  nagrywania  wysokiej  jakości

materiałów audio albo zestaw mikrofonów bezprzewodowych.

Kolejnym  dofinansowaniem  jakie  otrzymało  Stowarzyszenie  "Szkryfka"  był  grant  ze

środków Programu "Działaj Lokalnie IX" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego

przez  Akademię  Rozwoju  Filantropii  w  Polsce  oraz  "Centrum  Społecznego  Rozwoju".

Dofinansowanie  otrzymaliśmy na  realizację  projektu  "Silesia  Skills",  który  skierowany  był  do

mikołowskiej młodzieży. W jego ramach zostały przygotowane warsztaty umiejętności miękkich

prowadzone przez profesjonalnego trenera, a także warsztaty z prowadzenia własnych projektów

społecznych prowadzone przez doświadczoną i certyfikowaną osobę. Celem projektu był rozwój

umiejętności miękkich u młodzieży m.in. takich jak: komunikacja, asertywność, umiejętność pracy

w grupie,  ale  także  przygotowanie  do  stworzenia  pierwszego społecznego projektu.  W ramach

"Silesia  Skills"  uczestnicy  projektu  przygotowali  swój  projekt,  dzięki  któremu  zorganizowali

wystawę  prezentującą  sylwetki  noblistów  pochodzących  ze  Śląska  w  IILO  w  Mikołowie.  Co

ciekawe, wystawa przyjęła się na tyle dobrze, że teraz jest już prezentowana w kolejnej placówce. I

w  dalszym  ciągu  budzi  zainteresowanie.  Po  zakończeniu  projektu  każdy  uczestnik  otrzymał

materiały w języku śląskim z najważniejszą wiedzą przekazaną podczas szkoleń ("Vademecum")

oraz  imienny  certyfikat  poświadczający  ukończenie  warsztatów  podpisany  przez  trenera

prowadzącego.

W międzyczasie otrzymaliśmy propozycję od Mikołowskiego Centrum Wolontariatu, aby

poprowadzić  Mikołowską  Galę  Wolontariatu,  która  w  roku  2016  miała  mieć  charakter  śląski.

Przyjęliśmy to zaproszenie do współpracy z radością i energią do działania. W dniu 5 grudnia w

MDK w Mikołowie odbyła się gala, na której uhonorowani zostali wolontariusze mikołowscy, a

która  w  całości  poprowadzona  została  przez  członków  naszego  Stowarzyszenia  według

przygotowanego przez nas scenariusza po śląsku.

Jak  co  roku,  chcielibyśmy  jeszcze  wspomnieć  o  naszej  długoletniej  już  współpracy  ze

SferaTV z Rudy Śląskiej. Ta lokalna telewizja obejmuje swoim zasięgiem coraz więcej miast GOP i

ciągle  się  rozwija.  Członkowie  naszego  Stowarzyszenia  przygotowują  comiesięczne  wydanie

wiadomości po śląsku, w których podsumowywany jest ostatni miesiąc newsami w języku śląskim.

Po wiadomościach prezentowany jest program "Szolka tyju", w którym nasz członek rozmawia z

zaproszonymi gośćmi o ważnych teraz i w przyszłości tematach.
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Wymienione powyżej działania to te najważniejsze wiadomości z roku 2016, jednak działo

się o wiele więcej. Jest szereg działań, które służą realizacji naszych celów i które realizujemy na co

dzień, jak np. seria "To bůł dziyń", w której prezentujemy po śląsku krótką i ciekawą informację o

danym dniu.

Dlatego  serdecznie  zapraszamy  do  śledzenia  naszych  działań  i  wydarzeń  z  życia

Stowarzyszenia  oraz  Śląska  na  naszej  stronie  internetowej:  http://szkryfka.eu/ oraz  facebook’u:

https://www.facebook.com/Szkryfka/,  a  także  do  uczestnictwa  w  ciekawych  dyskusjach  oraz

zakładania nowych wątków na forum http://forum.szkryfka.eu/. 

Podpis 18.02.2017

Mikołów
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