
MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE 
STOWARZYSZENIA PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI „AD REM” 

za rok 2008

I. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Łodzi przy 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 – Skarbnik  Stowarzyszenia,
zamieszkała w Łodzi, ul. Żabia 8/53

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

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

 Misja Stowarzyszenia

Stowarzyszenie AD REM   powstało   z potrzeby pomocy młodzieży, której w życiu nie zawsze udaje się 
prawidłowo funkcjonować. Założone zostało przez pracowników placówek resocjalizacyjnych, wolontariuszy 
oraz  osoby,  którym  los  młodzieży  i  jej  rodzin  jest  bliski.  W  centrum  działań  znajduje  się  młodzież 
niedostosowana  społecznie,  jej  rodzina  oraz  wychowawcy,  terapeuci  i  wolontariusze.  Podstawowym 
zadaniem naszego stowarzyszenia jest pomoc młodemu człowiekowi w odnalezieniu własnego miejsca w 
społeczeństwie, życiu w zgodzie z sobą i normami moralnymi. Robimy to poprzez aktywizowanie, zachęcanie 
do podejmowania wyzwań,  usamodzielnianie, organizowanie warsztatów i terapii. 
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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;

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 społecznie 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).

II. OPIS DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA – część merytoryczna  :

1.Działania skierowane do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym realizowane były poprzez 
realizację następujących projektów  :  

• „A  jednak  po  nas  coś  zostanie”-   projekt  wspierany  był  przez  stowarzyszenie  a  realizowany  przez 
młodzież  będąca  w  trakcie  procesu  usamodzielnienia  i  przebywającą  w  Młodzieżowym  Ośrodku 
Socjoterapii nr 3 w Łodzi. Działania projektu rozpoczęły się w roku 2007 a zakończyły w styczniu 2008 roku. 
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Projekt  był  finansowany w  ramach „Dobrych  Pomysłów”  przez  Polską  Fundację  Dzieci  i  Młodzieży.  Celem 
projektu  było  nauczenie  uczestników nowych,  ciekawych  i  twórczych  form spędzania  czasu  wolnego.  Projekt 
pomógł  przełamać wewnętrzne blokady,  które utrudniały  młodzieży otwarcie się na innych ludzi,  zawiązywanie 
przyjaźni. Do realizacji działań projektu wykorzystywano siedzibę stowarzyszenia - klub NOTA BENE. Tam grupa 
spotykała się cyklicznie organizując zajęcia zarówno dla siebie jak i  dla innych wychowanków MOS nr 3 oraz 
mieszkańców społeczności lokalnej.

• „My nie bierzemy my trenujemy”-   Od 01.03.2008r. do 31.10.2008r. realizowaliśmy projekt współfinansowany 
przez  Wydział  Edukacji  Urzędu  Miasta  Łodzi  pt.  „My  nie  bierzemy  my  trenujemy”.  Celem  projektu  było 
zaangażowanie młodych ludzi z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi do aktywnego udziału w 
zajęciach sportowych i fotograficznych. Młodzież miała możliwość przełamywania wewnętrznych blokad, które 
utrudniały  jej  otwarcie  się  na  innych  ludzi,  zawiązywanie  przyjaźni,  a  także  miała  możliwość  nauczyć  się 
nowych,  ciekawych  i  aktywnych  form  spędzania  czasu  wolnego,  które  stanowiły  alternatywę  dla  ich 
dotychczasowego stylu życia. Od marca 2008r. młodzi ludzie trenowali w trzech grupach sportowych:

• Piłka siatkowa
• Sztuki walki – Jeet Kune Do
• Kolarstwo

Dodatkowo  dla  chętnych  odbywały  się  zajęcia  fotograficzne.   Efektem  końcowym  treningów  był  udział 
w zawodach sportowych zorganizowanych podczas Festynu Integracyjnego we wrześniu 2008r. Przygotowanie się 
do nich dostarczyło dużo emocji i satysfakcji. Podczas tego przedsięwzięcia została zorganizowana także wystawa 
prac fotograficznych dokumentująca m.in. działania osób zaangażowanych w zajęcia sportowe.

• "Wędkujący ekolodzy"   to projekt realizowany przez wychowanków Młodzieżowego Ośrodku Socjoterapii nr 
3 i członków Ekoklubu „Nie tylko dla siebie”. Projekt powstał z inicjatywy grupy założycielskiej w skład, której 
wchodzili  członkowie  Ekoklubu  oraz  młode  osoby  objęte  działaniami  stowarzyszenia.  Stowarzyszenie 
udzieliło  młodzieży  wsparcia  merytorycznego,  księgowego  oraz  pomogło  rozliczyć  projekt.  Projekt 
realizowany  był  od  czerwca  2008  roku  i  trwał  do  lutego  2009  roku. Celem  projektu  było  zgłębianie 
problematyki zanieczyszczenia środowiska, w szczególności wody, poznawanie form ochrony środowiska na 
przykładzie województwa łódzkiego, aktywna działalność na rzecz ochrony środowiska oraz propagowanie 
aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez sport i zajęcia na świeżym powietrzu. Na początku projektu w 
czerwcu odbyły się warsztaty na temat zanieczyszczenia środowiska, eutrofizacji jezior, melioracji i wpływy 
tych czynników na życie w zbiornikach wodnych, każdy z uczestników nauczył się regulaminu amatorskiego 
połowu ryb i  zdał  egzamin na kartę wędkarską.   Pierwsze wędkowanie odbyło się już w lipcu podczas 
tygodniowego obozu nad jeziorem Lubiatówko koło Poznania. Głównym założeniem wyjazdu była nauka 
wędkowania. Kolejnym  etapem  projektu  był  spływ  kajakowy  rzeką  Wartą  i  Jeziorskiem  połączony 
z wędkowaniem, poznawaniem i fotografowaniem chronionych gatunków roślin i zwierząt. Młodzież również 
uczestniczyła  w  rajdzie  rowerowym  na  terenie  Parku  Krajobrazowego  Wzniesień  Łódzkich  „Tour  de 
Kalonka”,  zorganizowała  akcję  sprzątania  brzegów  jednego  ze  zbiorników  wodnych  w  Zgierzu  oraz 
przygotowywała pogadanki o tematyce ekologicznej dla wychowanków domu dziecka.

• NOTA  BENE  -JEDEN  KROK  DO  DOROSŁOŚCI   –  w  miesiącu  sierpniu  2008  roku  stowarzyszenie 
rozpoczęło realizacje projektu "NOTA BENE – JEDEN KROK DO DOROSŁOŚCI..." współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1. 
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego 
Kapitał  Ludzki.   Projekt  realizowany  będzie  do  lipca  2010  roku.  Celem  projektu  jest  kompleksowe 
przygotowanie  wychowanków  opuszczających  Młodzieżowy  Ośrodek  Socjoterapii  Nr  3  w  Łodzi  do 
właściwego  funkcjonowania  w  społeczeństwie  poprzez  stworzenie  i  nadzór  nad  dalszym  działaniem 
pozaszkolnego  Klubu  Nota  Bene,  który  pracować  będzie  w  oparciu  o  program  socjoterapeutyczny 
połączony  z  realizacją  działalności  w  zakresie  reintegracji  zawodowej  i  społecznej.  Poprzez  realizację 
projektu jego uczestnicy nabędą wiedzę i doświadczenia dotyczące wszelkich aspektów „poruszania się” po 
różnych  instytucjach  publicznych  oraz  zwiększą  swoje  kompetencje  społeczne.  Poprzez  uczestnictwo 
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w  warsztatach  rozwoju  osobistego  (tzw.  Akademii  Rozwoju)  nabędą  umiejętności  samorealizacji,  co 
w konsekwencji wpłynie na podniesienie, jakości ich życia, wzmocni motywację do aktywnego działania w 
życiu społecznym, oraz podwyższy samoocenę i jakość pracy w grupie. Uczestnikami projektu jest grupa 15 
młodych osób w wieku od 15 do 18 lat przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 3 w Łodzi. 

•  „Podróż  za  jeden  uśmiech” -  Od  września  do  grudnia  2009  roku  Stowarzyszenie  Profilaktyki 
i Resocjalizacji realizowało projekt zatytułowany „ Podróż za jeden uśmiech” współfinansowany ze środków 
publicznych na realizację zadania zleconego przez Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie nauki, edukacji, 
oświaty  i  wychowania  poprzez  realizację  programów  aktywizacji  społecznej  młodzieży  dotyczących 
kształtowania  wartości  poprzez uczestnictwo w kulturze wspomaganie  działalności  opiekuńczej  poprzez 
organizowanie  zajęć  dodatkowych.  Projekt  adresowany  był  do  młodzieży  zagrożonej  wykluczeniem 
społecznym, przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 3 w Łodzi. Celem, jaki postawiliśmy 
sobie  do  realizacji  tego  zadania  była  pomoc  w  przełamaniu  wewnętrznej  blokady  uczestników,  która 
utrudnia im otwarcie się  na innych ludzi.  Podczas wszystkich  działań pokazaliśmy i  uczyliśmy naszych 
beneficjentów nowych form spędzania czasu wolnego. Głównym działaniem projektu było przygotowanie 
przedstawienia  teatralnego  zatytułowanego  „  Madagaskar”.  Przedstawienie  powstało  podczas 
zorganizowanego pod koniec miesiąca września 2008 roku wyjazdu szkoleniowego do Gminnego Ośrodka 
Szkoleniowo- Wypoczynkowego w Dzierżąznej. Spektakl w kolejnych miesiącach trwania projektu został 
zaprezentowany małym pacjentom z łódzkich szpitali i hospicjów.  Tak zaplanowane działania projektu miały 
z  jednej  strony  przynieść  radość  i  chwilowe  zapomnienie  o  bólu  i  smutku  choroby  naszej  małej 
publiczności , z drugiej zaś strony miały  nauczyć naszych podopiecznych niesienia radości innym ludziom, 
otwarcia się na potrzeby innych. W wielu przypadkach po raz pierwszy uczestnicy projektu doświadczyli 
ogromnej  satysfakcji  jaką  daje  niesienie  radości  innym  ludziom.  Biorąc  pod  uwagę  trudną  sytuację 
zderzenia  się  z  chorobą  małych  dzieci  dla  uczestników  projektu  zaplanowane  były  również  zajęcia 
terapeutyczne.

• Ekoklub „ Nie tylko dla siebie”   Stowarzyszenie promuje ideę zrównoważonego rozwoju poprzez działania 
Ekoklubu. Ekoklub należy do sieci międzynarodowej ECOCLUBES wpisany do niej został w lipcu 2007r. Od 
marca 2008 roku członkowie Ekoklubu brali aktywny udział w projekcie „ Śmieć czy na pewno do śmieci” 
realizowany  przez  Centrum  Promocji  i  Rozwoju  Inicjatyw  Obywatelskich  OPUS  w  Łodzi.   Projekt  był 
współfinansowany  ze  środków  Fundacji  “Fundusz  Współpracy”  Jednostka  Finansująco-Kontraktująca 
w ramach środków przejściowych 2005 „ Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa 
oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych- schemat grantowy. Celem ogólnym projektu było 
zwiększenie  udziału  młodych  mieszkańców  (dzieci  i  młodzieży)  województwa  łódzkiego  w  procesie 
segregowania  i  przetwarzania  surowców  wtórnych  na  terenie  ich  najbliższego  sąsiedztwa.  Projekt  był 
realizowany  na  terenie  województwa  łódzkiego,  w  Łodzi  oraz  Pabianicach.  Bezpośrednimi  odbiorcami 
projektu  były  osoby  w  wieku  12  –  25  lat,  a  pośrednimi  mieszkańcy,  przedsiębiorcy,  władze  lokalne 
i instytucje non-profit z terenów objętych projektem. W ramach projektu zorganizowane zostały następujące 
działania:

 Warsztaty edukacyjne dla młodzieży oraz dla mieszkańców z zakresu segregowania odpadów i recyclingu
 Tworzenie map lokalnych zasobów i potrzeb ekologicznych oraz partnerstw lokalnych na rzecz zbierania 

i przetwarzania surowców wtórnych 
 Publikację materiałów informacyjno-promocyjnych
 Kampanie promocyjne na rzecz segregowania odpadów adresowane do mieszkańców.
 W ramach projektu w miesiącu wrześniu na terenie Osiedla im. Montwiłla Mireckiego zorganizowany został 

happening  w  czasie,  którego  młodzież  prowadziła  akcję  uświadamiającą  mieszkańców  Osiedla  o 
konieczności  segregowania  śmieci.  Członkowie  Ekoklubu  uzbrojeni  w  wiedzę,  którą  zdobyli  podczas 
trwających przez kilka miesięcy warsztatów ekologicznych oraz dzięki wiadomościom zdobytym na wizytach 
studyjnych  w  kompostowni,  oczyszczalni  i  segregowani  uczyli  i  zachęcali  starszych  i  młodszych  do 
segregowania śmieci. Jednocześnie  zbieraliśmy podpisy pod deklaracją poparcia potrzeby segregowania 
śmieci.
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W ramach działań Ekoklubów w miesiącu październiku 2008 roku trzy osoby wraz z facilitatorem wzięły 
aktywny udział w II Spotkaniu Narodowym Sieci Polskich Ekoklubów w Spale. Spotkanie trwało 3 dni, a udział w nim 
wzięli  Ekoklubowicze i  facylitatorzy z Polski, a także goście zagraniczni m.in. z Ukrainy, Łotwy, Portugali,  Rosji, 
Mongolii i Gwatemali. Podczas spotkania wybrane zostały również nowe władze Polskiej Sieci. Członkini Ekoklubu 
„Nie tylko dla siebie” Aleksandra Jankowska wybrana została na koordynatora tematu Woda.

2. Działania skierowane do społeczności lokalnej,  w której działa Stowarzyszenie AD REM:

• W miesiącu wrześniu 2008 roku  Stowarzyszenie zorganizowało II Integracyjny Festyn Społeczności   
Lokalnej we współpracy z Radą Osiedla im. Montwiłła Mareckiego, Młodzieżowym Ośrodka Socjoterapii nr 
3 Łodzi, Szkołą Podstawową nr 40 oraz Przedszkolem nr 12 w Łodzi.  W tym roku Festyn przebiegał pod 
hasłem ” Festyn po zdrowie”, a współfinansowany został ze środków Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu 
Miasta Łodzi. W tym roku honorowy patronat nad Festynem objął Dyrektor Delegatury Łódź - Polesie Pan 
Marek Kowalik.  W ramach działań odbyło  się wiele  atrakcji  nie tylko  dla  osób czynnie  biorących udział 
w  Festynie,  ale  również  mieszkańców,  których  tego  dnia  udało  nam  się  spotkać.  Działania  festynu 
przebiegały na terenie zewnętrznym Szkoły Podstawowej nr 40, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 
w  Łodzi  i  Parku  Zdrowie.  W  czasie  Festynu  zorganizowany  został  bieg  terenowy,  zawody  rowerowe, 
konkursy plastyczne, stoisko z pomiarem ciśnienia, kącik kulinarny - jedz zdrowo i kolorowo - oraz wiele 
innych atrakcji. W Festynie udział wzięło około 300 osób.

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

• „Cała naprzód – rozwój zasobów ludzkich i infrastrukturalnych Stowarzyszenia AD REM”   to projekt, 
którego działania rozpoczęły się w sierpniu 2008 roku. Projekt był współfinansowany ze środków rządowego 
programu  Funduszu  Inicjatyw  Obywatelskich  w  ramach  działania  „  Rozwój  potencjału  organizacji 
pozarządowych”. Realizacja projektu wpłynęła na rozwój stowarzyszenia poprzez jego profesjonalizację 
oraz nadanie tempa i poszerzenie zakresu naszych działań.

Osiągnęliśmy to poprzez:

1. Stworzenie  profesjonalnego  biura,  które  jest  miejscem  przechowywania  dokumentacji  księgowej, 
merytorycznej, projektów, miejscem stałych spotkań z osobami zainteresowanymi.

2. Prowadzenie  działań  reklamowo  -  promocyjnych  dzięki  powstaniu  i  prowadzeniu  profesjonalnej  strony 
internetowej  stowarzyszenia  www.stowarzyszenieadrem.org.  Informacje  tam umieszczane docierają  do 
szerszego grona osób, zachęcają do wspierania pracy na rzecz młodzieży zagrożonej niedostosowaniem 
społecznym oraz ułatwią pozyskiwanie wolontariuszy do zaangażowania się w realizację naszych celów 
statutowych.  Poprzez stworzenie  profesjonalnej  strony  internetowej  staliśmy się  bardziej  wiarygodni  gdy 
staramy się   o  dofinansowanie  naszych  działań zarówno poprzez  ubieganie  się  o  granty  jak  i  poprzez 
uzyskiwanie  wsparcia  do  realizacji  naszych  działań  statutowych  od  potencjalnych  sponsorów.  FORUM 
działające na stronie internetowej stało się narzędziem komunikacji członków stowarzyszenia. 

3. Podniesienie kwalifikacji i umiejętności trenersko - organizacyjnych członków stowarzyszenia. Członkowie 
naszego  stowarzyszenia  wzięli  udział  w następujących  szkoleniach:  fundraising,  zarządzanie  projektem, 
szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania Microsoft Office Project 2007, obsługa strony internetowej 
oraz szkolenie z zakresu choreoterapii, jako metody  Terapii Tańcem (terapeutyczne zastosowanie tańca 
z  osobami  wymagającymi  pomocy  psychologicznej,  będącymi  pod  opieką  psychoterapeutów.  Szkolenia 
organizowane są przez Polskie Towarzystwo Choreoterapii).
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W ramach projektu w miesiącu listopadzie zorganizowana została konferencja poświęcona promowaniu 
działań stowarzyszenia. 

• Konferencja    "Cała  naprzód-  efektywne  metody  pracy  i  komunikacja  z  młodzieżą  zagrożoną   
wykluczeniem społecznym." Konferencja została przeprowadzona w ramach projektu realizowanego przez 
naszą  organizację,  a zatytułowanego  "Cała  naprzód  -  rozwój  zasobów  ludzkich  i infrastrukturalnych 
Stowarzyszenia  AD REM" w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,  FIO 2008.  W konferencji  udział 
wzięło  około  50  osób  głównie  pracowników  pedagogicznych  placówek  socjoterapeutycznych,  szkół 
i organizacji oraz świetlic środowiskowych. Swoją obecnością zaszczycili nas Starszy Wizytator Kuratorium 
Oświaty  w Lodzi  pan  Tomasz  Walczak  oraz  Podinspektor  w Zespole  ds.  Współpracy  z Organizacjami 
Pozarządowymi  w Wydziale  Spraw  Społecznych  Urzędu  Miasta  Łodzi  pani  Agnieszka  Mikołajczyk. 
Konferencja stała się okazją do promowania działań naszej  organizacji,  a w szczególności  metod pracy 
z młodzieżą trudną i podzielona została na dwie części teoretyczna i praktyczną .

Część pierwsza obejmowała wykład Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi 
pana  Karola  Rzeźnickiego  na  temat  metod  pracy  z młodzieżą  umieszczoną  w  placówkach 
socjoterapeutycznych.  w tej  części  omówione  zostały  również  formy  pracy  Stowarzyszenia  AD  REM 
zaprezentowane w formie prezentacji  przez prezesa Stowarzyszenia panią Melanię Dominiak oraz Vice- 
prezesa  panią  Annę  Ziober.  W  części  pierwszej  uczestnicy  byli  również  widzami  międzynarodowego 
przedstawienia przygotowanego przez trenera metody Galli panią Sylwię Schoeningh oraz panią Katarzynę 
Kubus. Przedstawienie zatytułowane "Egzamin Klauna" stał się refleksją nad metodami pracy i komunikacji 
z młodzieżą. Ponadto zaprezentowane zostało również przedstawienie "Madagaskar- wyspa dla każdego" 
przygotowane przez młodzież objętą działaniami stowarzyszenia, które było pokazywane na dziecięcych 
oddziałach łódzkich szpitali.  Cześć druga – warsztatowa -  podzielona została  na 4 moduły.  Dwa z nich 
prezentowały  metody  pracy  naszej  organizacji:  choreoterapia  oraz  metoda  Seven  Kellerkinder.  Oba 
warsztaty  cieszyły  się  dużym  powodzeniem.  Warsztat  z choreoterapii  odbył  się  dzięki  temu,  iż  jeden 
z członków naszego stowarzyszenia mógł uczestniczyć w szkoleniu choreoterapii finansowanym ze środków 
FIO 2008.  Kolejne dwa moduły  poświęcone zostały  na planowanie działań stowarzyszenia  w najbliższej 
przyszłości. Spotkanie Partnerstwa Poleskiego zakończyło się podpisaniem umowy partnerskiej. Spotkanie 
poświecone planowaniu strategicznemu hostelu dla młodzieży opuszczającej placówki socjoterapeutyczne 
doprowadziło do szczegółowego rozpisania działań, jakie należy wykonać, aby taką placówkę powołać do 
życia. 

• Aktywne uczestnictwo w Partnerstwie Poleskim  - proces powstawania Partnerstwa Poleskiego rozpoczął 
się w maju 2008 r.  Do wakacji  miały miejsce pierwsze spotkania instytucji  i  organizacji  pozarządowych 
zainteresowanych współpracą, mające na celu wstępne ustalenie obszarów działalności grupy. Od września 
partnerzy  rozpoczęli  realizować  pierwsze  wspólne  działania.  Pierwszym  krokiem  było  przeprowadzenie 
wśród mieszkańców poleskich osiedli badań ankietowych mających na celu zbadanie ich potrzeb, głównych 
problemów występujących  na  terenie  ich  zamieszkania.  Organizacja  nasza  włączyła  się  aktywnie  w to 
działanie.  Wyniki  badań stały  się  podstawą do  dalszej  pracy  i  planowania  działań.  Pierwszą  inicjatywą 
Partnerstwa  był  cykl  spotkań  integracyjnych  dla  mieszkańców  pod  hasłem  POLESKIE  CHOINKI  czyli 
Tydzień wspólnego ubierania choinek, akcja wspólnego ubierania choinki została zorganizowana również na 
terenie Osiedla im. Montwiłła Mireckiego w dniu 17.12.2008 roku, do akcji  udało nam się zaangażować 
przedszkolaki z Przedszkola nr 12, emerytów z Kola Emerytów, mieszkańców osiedla oraz młodzież MOS nr 
3.   .Oprócz  tego partnerstwo doprowadziło  do opracowania mapki  Polesia na której  zostały  naniesione 
kluczowe instytucje publiczne i pozarządowe oraz opracowało pierwszy numer Gazetki osiedlowej. 

• W miesiącu   październiku  wolontariuszka  naszego  stowarzyszenia  z  ramienia  naszej  organizacji   
uczestniczyła  w  szkoleniu    "ECO 2008  -  Recycle  your  attitude"   zorganizowanym  przez  organizację 
z Rumunii. Było to spotkanie osób z 9 krajów (UK, Estonii, Malty, Turcji, Włoch, Rumunii, Bułgarii, Portugalii, 
Polski) działających w organizacjach promujących ekologię i pracujących z młodzieżą. Wyjazd obejmował 
wiele atrakcyjnych form pracy tj. warsztaty, dyskusje, prace w grupach, tworzenie plakatów, gier związanych 
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z  promowaniem  ekologicznego  trybu  życia  oraz  pomysłami  rozwiązywania  problemów  związanych 
z brakiem Eko-wiedzy w naszych krajach oraz całą masę ciekawych zabaw integracyjnych i energizerów. 

• W listopadzie nauczyciel zatrudniony w Gimnazjum nr 50  z ramienia naszej organizacji uczestniczył   
w kilkudniowym szkoleniu zorganizowanym przez hiszpańską organizację    pt:   „Youth volunteering in   
Enlarged  Europe”  ,   które  miało  miejsce  w  Villanova  i  Geltru,  Hiszpanii  w  dniach  17-22  listopada 
2008.Szkolenie  poświęcone  było  problematyce  międzynarodowego  wolontariatu.  Głównym  punktem 
szkolenia, wdrażającym wszystkie wcześniej omówione zagadnienia było nakręcenie filmu video. Miała to 
być kilkuminutowa reklama promująca ideę wolontariatu.

III. Działalność gospodarcza: 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV. Sprawozdanie z działalności Zarządu:
W roku 2008 zarząd  spotkał  się  11 razy.  Podczas  spotkań  omawiane był  bieżące  sprawy stowarzyszenia, 
przebieg realizowanych projektów, planowanie nowych działań zarządu.
W miesiącu czerwcu zarząd zwołał walne zebranie członków, na którym przedstawione zostało sprawozdanie 
merytoryczne i finansowe za rok 2007 oraz poświecone zostało na omówienie bieżących spraw.

a. 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 mogą dzielić się problemami i  przeżyciami,  a z pomocą doradców 
dążyć do rozwiązania ich. Stowarzyszenie działania swoje adresuje również do najbliższej społeczności lokalnej 
poprzez aktywne działania w Partnerstwie Poleskim.

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 we właściwym funkcjonowaniu 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  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.

VI.  Informacje  dotyczące  zatrudnienia,  płac  lokatach  bankowych
W 2007 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 2008 roku 
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Stowarzyszenie AD REM” posiadało w kasie głównej kwotę 140 zł 55 groszy oraz w kasie  Jeden Krok… 522 zł 16 
groszy, a w banku kwotę 4806 zł 11 gr
W 2008 roku Stowarzyszenie nie udzielało ani nie pobierało żadnych pożyczek.

VII. Uzyskane przychody
W 2008 roku Stowarzyszenie uzyskało przychód w wysokości (na dzień 31.12.2008) 103 289,47 zł.

 Podstawowe źródłem przychodów Stowarzyszenia stanowią dotacje oraz składki członkowskie. 

 VIII. Koszty

W 2008 roku Stowarzyszenie  poniosło  w ramach prowadzonej  działalności  statutowej  koszty:  (na dzień 
31.12.2007)
1.  Koszty realizacji zadań statutowych –100 578,59 zł  
2.   Koszty administracyjne – 85 zł

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

IX. Kontrole

W okresie sprawozdawczym były przeprowadzone dwie kontrole merytoryczne. 
• Pierwsza, zlecona przez grantodawcę, miała miejsce w miesiącu styczniu 2008 roku w ramach projektu 

„A jednak po nas coś zostanie…” finansowanego ze środków Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach 
„  Dobrych Pomysłów”.  Osoby przeprowadzające kontrole nie miały  żadnych zastrzeżeń, co do realizacji 
działań.

• Druga miała miejsce w miesiącu październiku, z ramienia Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich dotyczyła 
kontroli merytorycznej projektu „Cała naprzód- rozwój zasobów ludzkich i infrastrukturalnych Stowarzyszenia 
AD REM” realizowanego w ramach programu rządowego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2008. Osoby 
przeprowadzające kontrolę nie miały żadnych zastrzeżeń związanych z realizacją projektu.  
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