
MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA
 Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM”  za rok 2007

I. Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź, ul. Praussa 2

       Stowarzyszenie powołane zostało do życia w dniu 08.01.2007 wpisem do Krajowego 

rejestru Sądowego

Stowarzyszenie zostało wpisane do następujących rejestrów i ewidencji :

► do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000271585

► do systemu REGON pod nr  100300450

► do ewidencji podatkowej NIP 7272692174

 Dane dotyczące członków zarządu ( imię i nazwisko, adres zamieszkania):

1. Melania Dominiak – Prezes Stowarzyszenia,
zamieszkała w Łodzi , ul. Nowopolska 13/19

2. Anna Ziober – Vice-prezes  Stowarzyszenia,
zamieszkała w Łodzi , ul. Pojezierska 24/12

     3.  Dominika Żurkowska – Sekretarz  Stowarzyszenia 
          zamieszkała w Łodzi, ul. Żabia8/53

Osoby odpowiedzialne za reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz  to:
1. Melania Dominiak – Prezes Stowarzyszenia,
     zamieszkała w Łodzi, przy ul. Nowopolskiej 13/19
2. Anna Ziober – Vice-prezes Stowarzyszenia,

    zamieszkała w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 24/12

 Misja Stowarzyszenia

Misją  Stowarzyszenia  jest  działanie  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży  zagrożonej  niedostosowaniem  
społecznym oraz niedostosowanej, ich rodzin oraz osób dorosłych pracujących z młodzieżą zagrożoną  
niedostosowaniem i niedostosowaną.
W szczególności zaś pomoc i wsparcie w zapewnieniu tej młodzieży godnego życia,  wyrównywanie ich  
szans, zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu  
społecznym.

Cele Statutowe Stowarzyszenia:

a) Integracji  społecznej  i  zawodowej  młodzieży  zagrożonej  niedostosowaniem  oraz 
niedostosowanej społecznie.

b) Pomocy  społecznej  dla  rodzin  dzieci  zagrożonych  niedostosowaniem  społecznym
i  niedostosowanych,  w  tym  pomocy  rodzinom  i  dzieciom  w  trudnej  sytuacji  życiowej  oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i dzieci;
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c) Działalności edukacyjnej i adaptacyjnej, umożliwiającej młodzieży zagrożonej niedostosowaniem 
oraz  niedostosowanej  społecznie  usamodzielnienie  się  i  włączenie  się  do  aktywnej  pracy 
zawodowej i społecznej,

d) Podtrzymywanie  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie  polskości  oraz  rozwoju  świadomości 
narodowej,  obywatelskiej  i  kulturowej  wśród  młodzieży  zagrożonej  niedostosowaniem 
społecznym i niedostosowanej;

e) Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i 
niedostosowanej;

f) Upowszechnianie  kultury  fizycznej  i  sportu  wśród  młodzieży  zagrożonej  niedostosowaniem 
społecznym i niedostosowanej;

g) Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz działalność na rzecz ochrony i promocji  zdrowia 
wśród  młodzieży  zagrożonej  niedostosowaniem  i  niedostosowanej  społeczni
 i ich rodzin;

h) Upowszechniania  i  ochrony  wolności  i  praw  człowieka  oraz  swobód  obywatelskich,  a  także 
działań  wspomagających  rozwój  demokracji  wśród  młodzieży  zagrożonej  niedostosowaniem 
społecznym i niedostosowanej;

i) Działań  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijanie  kontaktów  i  współpracy  miedzy 
społeczeństwami  wśród  młodzieży  zagrożonej  niedostosowaniem  społecznym
i niedostosowanej;

j) Działalności charytatywnej;

k) Nauki,  edukacji,  oświaty  i  wychowania,  w  szczególności  działalności  informacyjnej
i  szkoleniowej  dotyczącej  przyczyn  i  objawów  niedostosowania  społecznego  oraz  sposobów 
zapobiegania temu zjawisku;

l) Popularyzowania  wiedzy  o  problemach  młodzieży  zagrożonej  niedostosowaniem
i niedostosowanej społecznie;

m) Upowszechnianie  i  ochrona  praw  kobiet  oraz  działalność  na  rzecz  równych  praw  kobiet  i 
mężczyzn  wśród  rodzin  dzieci  zagrożonych  niedostosowaniem  społecznym
i niedostosowanych;

n) Promocji  zatrudnienia  i  aktywizacji  zawodowej  osób  pozostających  bez  pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

o) Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

p) Promocji i organizacji wolontariatu;

Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia wynikające ze statutu:
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a) organizowanie  i  prowadzenie  różnorodnych  form  działalności  edukacyjnej  (studiów,  szkoleń, 
kursów, wykładów, seminariów, warsztatów naukowych), 

b)  współpracę z istniejącymi i powstającymi organizacjami samorządu terytorialnego zajmującymi 
się pomocą młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie.

c)  współpracę  z  międzynarodowymi  i  zagranicznymi  organizacjami,  instytucjami
i fundacjami, 

d) organizowanie  akcji  pomocy  młodzieży  zagrożonej  niedostosowaniem  i  niedostosowanej 
społecznie z udziałem innych podmiotów

e) organizowanie,  finansowanie  i  prowadzenie  wycieczek,  półkolonii,  obozów  rekreacyjnych, 
zawodów,  konkursów  oraz  wycieczek  dla  młodzieży  zagrożonej  niedostosowaniem
i niedostosowanej społecznie oraz ich rodzin;

f) organizowanie,  finansowanie  oraz  prowadzenie  poradnictwa  psychologicznego  dla  młodzieży 
zagrożonej  niedostosowaniem  i  niedostosowanej  społecznie  oraz  ich  rodzin,  pomoc  w 
rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie;

g) organizowanie,  finansowanie  i  prowadzenie  poradnictwa informacyjnego w zakresie  podjęcia 
zatrudnienia dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie;

h) doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji 
zawodowej  oraz  tworzenie  miejsc  pracy  dla  młodzieży  zagrożonej  niedostosowaniem  i 
niedostosowanej społecznie;

i) organizowanie,  finansowanie  i  prowadzenie  działań  wykorzystujących  nowe  technologie 
informacyjne i  telekomunikacyjne w aktywizacji  zawodowej i  społecznej młodzieży zagrożonej 
niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie;

j) pomoc  finansową  i  rzeczową  udzielaną  osobom,  organizacjom  i  instytucjom  w  ramach 
programów grantowych;

k) zakup odzieży,  żywności,  pomocy szkolnych,  sprzętu komputerowego i  innych przedmiotów i 
przekazywanie ich na potrzeby osób i instytucji; 

l) inicjowanie  i  podejmowanie  dzielności  promocyjnej  na  rzecz  młodzieży  zagrożonej 
niedostosowaniem  i  niedostosowanej  społecznie  ze  społecznością  lokalną,  organizowanie 
seminariów,  szkoleń,  działalności  wydawniczej  oraz  współpracę  ze  środkami  masowego 
przekazu, z władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi;

m) zakładanie  i  prowadzenie  placówek  profilaktycznych  (kluby  twórcze  dla  młodzieży,  świetlice 
socjoterapeutyczne i środowiskowe, kluby ekologiczne, placówki całodziennego pobytu itp).
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II. OPIS DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA – część merytoryczna  :

1.Działania skierowane do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym:

1. Stowarzyszenie promuje idee zrównoważonego rozwoju poprzez powołanie do życia ekoklubu 
„Nie tylko dla siebie”. Ekoklub należy do sieci międzynarodowej ECOCLUBES  wpisany do niej w 
lipcu 2007r. W miesiącu październiku 2 wychowanków MOS nr 3 w Łodzi brało udział w 
narodowym dwudniowym spotkaniu ekoklubów, w ramach działań ekoklubów młodzież 
prowadziła spotkania i warsztaty promujące ideę ekonomicznego korzystania z zasobów 
wodnych, brała czynny udział w organizowanym przez OPUS światowym dniu wody w marcu 
2007r. Bierze czynny udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych w ramach ekoklubów.

2. W ramach Programu Młodzież w Działaniu Akcja 4 System wsparcia młodzieży, ( 4.3- projekty 
szkoleń)  projekt  „Acting  for  a  drug  free-life” realizowany  w  dniach  06-12.08.2007  w  Łodzi. 
Adresowany  był  do  międzynarodowych  pracowników  i  wolontariuszy  z  organizacji 
młodzieżowych na co dzień pracujących z młodzieżą z mniejszymi szansami, uwikłaną w różne 
problemy społeczne i uzależnienia, wymagającą pracy i pomocy w przygotowaniu ich do startu w 
dorosłe  życie.  Warsztaty  miały  na  celu  przygotowanie  pracowników  młodzieżowych  do 
wprowadzenia nowatorskiej metody pracy z młodzieżą problemową, która często miała kontakt 
ze  środkami  odurzającymi  lub jest  od nich uzależniona.  Metoda ta  oparta  jest  na  autorskim 
programie Johannesa Galli, niemieckiego aktora i reżysera, wykorzystującego metody teatralne w 
pracy  profilaktycznej  z  dziećmi,  młodzieżą  i  dorosłymi.  Warsztaty  zapoznały  uczestników  z 
kreatywnymi  technikami  takimi  jak  granie,  doświadczanie,  taniec  ekspresyjny  do  analizy 
problemów z narkotykami oraz  określenia  indywidualnych zdolności  do radzenia sobie z  tym 
problemem.  Charakterystyczną  cechą  tej  metody  jest  nauczenie  umiejętności  rozwiązywania 
problemów  z  wykorzystaniem  technik  dramowych  wcielanie  sie  w  rolę,  medytacji  i  terapii 
tańcem. Szkolenie prowadzone było przez trenerów i specjalistów z Galli Group, Austria/Niemcy i 
Festival  of  Friends  Society  z  Niemiec  i  Irlandii  stale  współpracujących  z  twórcą  tej  metody. 
Projekt  zawierał  dwa  komponenty  na  wzajem  ze  sobą  powiązane.  Pierwszy  z  nich  dotyczył 
prezentacji  poszczególnych  narzędzi  teatralnych  w pracy  z  młodzieżą.  Drugim komponentem 
było przygotowanie przedstawienia profilaktycznego wykorzystującego poznane metody. Dzięki 
takiej  konstrukcji  części  szkoleniowej  uczestnicy  doświadczali  na  sobie  wykorzystania 
poszczególnych  narzędzi  teatralnych.  Punktem  kulminacyjnym  projektu  była  prezentacja 
przedstawienia  przygotowanego  przez  uczestników  podczas  warsztatów  dniu  11.06.2007  dla 
zaproszonych  gości  z  organizacji  pozarządowych  oraz  instytucji  pracujących  z  młodzieżą  z 
mniejszymi  szansami  połączona  z  omówieniem  metody  i  sposobów  wykorzystania  jej  w 
codziennej  pracy.  Uczestnicy  projektu  otrzymali  w  formie  elektronicznej  publikację 
przygotowaną  przez  trenerów  opisującą  wykorzystane  w  szkoleniu  metody  oraz  sposoby 
wykorzystania ich w codziennej pracy w ich organizacjach. 

3. Projekt  „  Małe marzenia  dużego Shreka”  realizowany przy  wsparciu  finansowym  REALIZACJI 

ZADANIA  PUBLICZNEGO w zakresie  nauki,  edukacji,  oświaty  i  wychowania  poprzez  realizację 

programów  aktywizacji  społecznej  młodzieży  dotyczących:  kształtowania  wartości  poprzez 

uczestnictwo w kulturze,  wspomagania  działalności  opiekuńczej  poprzez  organizowanie  zajęć 

dodatkowych, rozwijania pozytywnych zachowań społecznych i kulturowych wśród młodzieży w 

formie  wspierania wykonania zadania zleconego w drodze konkursu przez  .Prezydenta Miasta 
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Łodzi. Projekt realizowany był w okresie od 01.09.2007 do 28.12.2007 Celem głównym projektu 

było zorganizowanie zajęć z  zakresu kultury teatralnej  i  filmowej w czasie wolnym młodzieży 

przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  nr 3 w Łodzi. Ze względu na dużą ilość 

zajęć i  ograniczoną ilość  miejsc  w projekcie  udział  wzięli  tylko wychowankowie MOS nr 3.W 

miesiącu  wrześniu  zorganizowano  nabór  do  projektu  poprzez  zorganizowanie  castingu 

poprowadzonego przez koordynatora, trenera zajęć teatralnych, trenera zajęć scenograficznych 

oraz dwóch terapeutów. Każda osoba chcąca przystąpić do projektu odbyła rozmowę z terapeutą 

oraz  musiała  wykonać  zadania  przygotowane  przez  pozostałych  członków  komisji.  Etap  ten 

okazał się bardzo ważny i przydatny w całym dalszym funkcjonowaniu projektu, młodzież która 

przygotowała się do castingu wykazała się dużą odpowiedzialnością za powierzone jej później 

zadania.  Każdy  z  uczestników  projektu  podpisał  kontrakt,  w  którym  zobowiązał  się  do 

uczestniczenia  we  wszystkich  organizowanych  w  ramach  projektu  zajęć.  Kontrakt  podkreślał 

współodpowiedzialność za przebieg i sukces projektu. Do projektu przystąpiło 10 wychowanków 

MOS  nr  3  w Łodzi.  Efektem  projektu  była  prezentacja  przygotowanych  podczas  warsztatów 

przedstawień w 10 łódzkich przedszkolach.

4. Projekt „ Klub NOTA BENE- czyli nasze duże tworzenie- integracja młodzieży de faworyzowanej 
ze społecznością  lokalną”  realizowany  w ramach Funduszu  Inicjatyw Obywatelskich środków 
Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej.  Projekt  realizowany  był  w  terminie  od  11.10.2007  do 
31.12.2007  roku.  Projekt  w  swojej  pierwotnej  wersji  miał  trwać  6  miesięcy  w  rezultacie 
podpisanej  umowy  trwał  on  około  2,5  miesiąca.  Koordynator  projektu  wraz  ze  wszystkimi 
trenerami zatrudnionymi do obsługi projektu dokonali wszelkich starań aby jego jakość była jak 
najwyższa a zakładane we wniosku wskaźniki i rezultaty zostały osiągnięte. Projekt nasz zakładał 
integrację młodzieży defaworyzowanej przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 
3 ze społecznością lokalną. Cele projektu osiągnięte zostały poprzez nawiązanie współpracy ze 
społecznością lokalną, uczestnictwo w warsztatach filmowych przeprowadzonych przez studenta 
ostatniego roku PWSTTviF w Łodzi, wspólne nakręcenie przez uczestników projektu z MOS nr 3 
oraz Oratorium prowadzonego przez Siostry Salezjanki i przedstawicielami społeczności lokalnej 
filmu zatytułowanego „ Dzień jak co dzień”, zorganizowanie w dniu 13.12.2007 całodniowego 
festynu  dla  środowiska  lokalnego  a  w  szczególności  dla  odbiorców  działań  instytucji 
funkcjonujących  na  terenie  społeczności  lokalnej  oraz  wszystkich  mieszkańców  w/w  osiedla. 
Głównym efektem realizacji  projektu było spotkanie oraz  przełamanie barier  dzielących dwie 
grupy  odbiorców  naszego  projektu  -  młodzież  niedostosowaną  społecznie  oraz  społeczność 
lokalną poprzez wspólne działanie. Bez wątpienia projekt doprowadził do  poprawy stosunków 
funkcjonowania  dwóch  jakże  różnych  środowisk  młodzieży  przebywającej  w  MOS  nr  3  i 
Oratorium z  jednej  strony a  mieszkańcami  społeczności  lokalnej  z  drugiej.  Działania  projektu 
wymagają kontynuacji  i   ciągłości.  Do tej  pory oba te środowiska funkcjonowały obok siebie, 
przepełnione dużą dozą braku zaufania do siebie na wzajem. Projekt doprowadził do przełamania 
bariery negatywnego postrzegania młodzieży trudnej umieszczonej w placówce a społeczności 
lokalnej.

1. Projekt „ A jednak po nas coś zostanie”- projekt wspierany przez Stowarzyszenie a realizowany przez 
młodzież będąca w trakcie procesu usamodzielnienia. 
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Pomysł pojawił się w grupie młodzieży będącej wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 
w Łodzi.

• W większości członkami grupy były osoby będące w trakcie procesu usamodzielnienia tzn. osoby 
w najbliższym czasie opuszczą placówkę;

• Osoby, które uczestniczyły w pisaniu projektu wcześniej brały udział w innych programach 
realizowanych przez MOS nr 3 ( „Mural of Proximity” realizowany w ramach programu Młodzież, 
oraz „Nasze Duże tworzenie” realizowany również w ramach Programu Młodzież)

2. Grupa spotykała się systematycznie dwa razy w tygodniu 

• We wtorki- organizowane były zajęcia kulinarne

• W czwartki organizowane były  zajęcia dotyczą spisywania i wywiązywania się z kontraktu, miedzy 
innymi radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, planowania swojej przyszłości, 

• Co dwa tygodnie organizowane były zajęcia plastyczne- traktowane jako sposób na rozładowanie 
złych nastrojów i emocji;

• Z inicjatywy grupy pojawił się pomysł napisania  listów do około 50 znanych osób, które zostały 
rozesłane drogą  e-mailowa, niestety tylko fundacja Anny Dymnej odpowiedziała zaproszenie ; 
odpowiedź była negatywna ale to fajnie otrzymać emaila od znanej osoby.

5. grupa projektowa  włączyła  się aktywnie w organizowanie Festynu  dla społeczności lokalnej 
zorganizowanego w grudniu

2.Działania skierowane do społeczności lokalnej,  w której działa Stowarzyszenie AD REM:
W miesiącu grudniu 2007 roku Stowarzyszenie zorganizowało I Integracyjny Festyn Społeczności 
Lokalnej we współpracy ze Radą Osiedla im. Montwiłła Mareckiego, Młodzieżowym Ośrodka Socjoterapii 
nr 3 Łodzi, Szkołą Podstawową nr 40 oraz Przedszkolem nr 12 w Łodzi. Celem festynu była zmiana 
negatywnego postrzegania młodzieży trudnej, przebywającej w placówce opiekuńczej i znajdującej się 
na terenie osiedla. Młodzież wspólnie z partnerami wyżej wymienionymi przygotowała i przeprowadziła 
działania sportowe, artystyczne, kulinarne. Festyn trwał prze cały dzień. Warsztaty przedpołudniowe 
skierowane były do młodszych mieszkańców społeczności. W ramach zajęć odbyły się przedstawienia 
teatralne przygotowane przez młodzież z placówki opiekuńczej ( MOS nr 3), zajęcia integracyjno-
ruchowe z użyciem chusty animacyjnej, warsztaty z malowania na szkle, warsztaty orgiami, rozgrywki 
tenisa stołowego, mecze piłki siatkowej , zajęcia kulinarne oraz konkurs karaoke.
Warsztaty popołudniowe adresowane były do wszystkich mieszkańców osiedla i obejmowały: 
przedstawienie patriotyczne przygotowane przez młodzież z MOS nr 3, konkurs karaoke, projekcje 
filmów prezentujących dorobek Stowarzyszenia, premiera filmu „ Jeden dzień z życia” zrealizowany w 
ramach projektu finansowanego z funduszy FIO a przygotowanego wspólnie przez młodzież z placówki i 
starszych mieszkańców osiedla. Festyn zakończył się wspólnym ogniskiem połączonym z pieczeniem 
kiełbasy i zabawami przy ognisku. W Festynie udział wzięło około 300 osób.

3. Działania skierowane do wychowawców, wolontariuszy oraz innych dorosłych zaangażowanych 
w pracę na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym:

W miesiącu kwietniu jeden członek stowarzyszenia wziął udział w spotkaniu międzynarodowym 
ruchu ECOCLUBES w Argentynie. Spotkanie dotyczyło działania ekoklubów i rozpowszechniania 
strategii zrównoważonego rozwoju na świecie. Wyjazd finansowany był ze środków ECOCLUBES z 
Argentyny oraz z funduszy organizacji promującej ruch ekoklubów w Polsce.
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W miesiącu czerwcu 2007r. 2 osoby- członkowie stowarzyszenia wyjechały na szkolenie 
Interculturale Interaction w Irlandii dotyczące wykorzystania metody teatralnej w działaniach z 
młodzieżą. Udział w szkoleniu finansowany był ze środków Programu Młodzież w Działaniu. 
W miesiącu sierpniu Stowarzyszenie zorganizowało szkolenie międzynarodowe w ramach Programu 
Młodzież w Działaniu. W szkoleniu tym wzięło także udział czworo członków stowarzyszenia. 
Szkolenie było adresowane do liderów młodzieżowych pracujących z młodzieżą zagrożoną 
niedostosowanie społecznym z krajów Unii Europejskiej. W szkoleniu wzięło udział 24 uczestników. 
Za część szkoleniowa odpowiadali trenerzy metody Galli z Austrii, Niemiec i Irlandii. Projekt w całości 
koordynowany był przez nasze stowarzyszenie.

III. Działalność gospodarcza: 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV. Sprawozdanie z działalności Zarządu :
W roku 2007 zarząd spotkał się 10 razy. Podczas spotkań omawiane był bieżące sprawy 
stowarzyszenia, przebieg realizowanych projektów, planowanie nowych działań zarząd.
W miesiącu czerwcu zarząd zwołał walne zebranie członków, omówieniu bieżących spraw.

b.  Cel realizowanych zadań

Naszym celem jest zwiększenie dostępności różnorodnych zajęć pozaszkolnych dla młodzieży 
przebywającej w MOS nr 3 w Łodzi w celu zapobiegania ich demoralizacji, oddziaływania 
profilaktycznego i terapeutycznego. W ramach  stowarzyszenia działa młodzieżowy klub NOTA BENE 
miejsce do którego młodzież przebywająca w MOS nr 3 może przyjść napić się herbaty lub kawy, zjeść
ciasto i w atmosferze przyjaźni, ciepła, komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa będą mogły 
dzielić się problemami i przeżyciami, a z pomocą doradców dążyć do rozwiązania ich.

b.  Rezultaty realizowanych zadań

Funkcjonowanie Klubu NOTA BENE 
Dla wychowanków MOS nr 3:
-  efekty społeczne: resocjalizacja uczestników projektów realizowanych przez Stowarzyszenie, pomoc 
osobom opuszczającym placówkę w właściwym zafunkcjonowaniu w społeczeństwie, nauka 
odpowiedzialności za realizację poszczególnych działań, aktywizowanie młodzieży defaworyzowanej do 
pracy na rzecz społeczności lokalnej
-  efekty wychowawcze: nauczenie odpowiedzialności, próba nauczenia funkcjonowania w 
społeczeństwie i właściwego pełnienia roli obywatela, kształtowanie postaw ekologicznych, 
kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego i korzystania z dóbr kultury, 
-  efekty psychologiczne: zwiększenie samokontroli, współpracy w grupie, podnoszenie poczucia 
odpowiedzialności za swoje czyny, kształtowanie  i asertywności, odpowiedzialności za siebie i 
podejmowane decyzje
Dla społeczeństwa lokalnego:
- integracja środowiska społeczności lokalnej
- zmiana negatywnego wizerunku młodzieży trudnej w oczach mieszkańców społeczności lokalnej
- zaangażowanie w proces usamodzielnienia wychowanków opuszczających MOS nr 3 w Łodzi
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VI. Informacje dotyczące zatrudnienia, płac lokatach bankowych

W 2006 roku członkowie swoje funkcje pełnili społecznie.
Stowarzyszenie w ramach realizacji zleconych zadań uzyskało dotacje, które w pozwoliły na 
podpisywanie umów zlecenie lub o dzieło.
Na dzień 31 grudnia 2007 roku Stowarzyszenie AD REM” posiadało w kasie kwotę 1998,71 groszy oraz w 
banku kwotę 1285,76 zł
W 2007 roku Stowarzyszenie nie udzielało ani nie pobierało żadnych pożyczek.

VII. Uzyskane przychody

W 2007 roku Stowarzyszenie uzyskało przychód w wysokości (na dzień 31.12.2007) 88.592.91 zł. 
Podstawowe źródłem przychodów Stowarzyszenia stanowią dotacje. 

 VIII. Koszty

W 2007 roku Stowarzyszenie poniosło w ramach prowadzonej działalności statutowej koszty: (na dzień 
31.12.2007)
1.  Koszty realizacji zadań statutowych – 85.327,10 zł
2.   Koszty administracyjne – 82  zł

Stowarzyszenie jest zwolnione z podatku dochodowego. Do Urzędu  Skarbowego zostanie złożona 
roczna deklaracja podatkowa CIT 8.

IX. Kontrole

W okresie sprawozdawczym była przeprowadzona jedna kontrola realizowanych projektów  przez 
Agencję Programu Młodzież w Działaniu w sierpniu 2007 roku.
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