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MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE  
STOWARZYSZENIA  PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI „AD REM”  

 za rok 2011 
I. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Łodzi przy ul. Praussa 2 
 

Stowarzyszenie powołane zostało do życia w dniu 09.01.2007 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. 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 
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) Integracja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej niedostosowaniem oraz niedostosowanej 
społecznie. 

b) Pomoc społeczna dla rodzin dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
i niedostosowanych, w tym pomoc rodzinom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i dzieci; 

c) Działalność edukacyjna i adaptacyjna, umożliwiająca 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) Krajoznawstwo oraz wypoczynek 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) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i 
niedostosowanej; 

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

j) Działalność charytatywna; 

k) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w szczególności działalność informacyjna 
i szkoleniowa dotycząca przyczyn i objawów niedostosowania społecznego oraz sposobów zapobiegania 
temu zjawisku; 

 

l) Popularyzowanie 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) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

o) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; 
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p) Promocja i organizacja wolontariatu; 
 

Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia wynikające ze statutu: 
 

a) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej (studiów, szkoleń, kursów, 
wykładów, seminariów, warsztatów naukowych),  

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

c)  współpraca 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 realizowane były poprzez   

następujące projekty: 
 

 „Obudź jutro- galeria alternatywna” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
Cel projektu: Projekt „Obudź jutro” ma na celu aktywizację zawodową i społeczną młodzieży z 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi. Stowarzyszenie AD REM zdecydowało wykorzystać 
doświadczenie państw zachodnich w rozwiązywaniu problemów młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i zawodowym oferując działania łączące różne formy wsparcia młodzieży w celu zapewnienia 
jej dostępu do kompleksowych usług edukacyjnych i zrównoważonego rozwoju. W tym celu postanowiliśmy, 
poprzez szereg działań, powołać do życia galerią alternatywną. Nawiązaliśmy współpracę z holenderską 
organizacją Richter by zaadaptować stosowaną przez nich metodologię do polskich warunków. Organizacja 
Richter wykorzystuje  pomysł funkcjonowania galerii sztuki alternatywnej jako miejsca, gdzie młodzi ludzie 
uczą się funkcjonować w relacjach społecznych, wyrażać swoje emocje i budować obraz siebie, a także 
zdobywają umiejętności i doświadczenie zawodowe. 

Celem głównym projektu jest wzrost reintegracji społecznej i zawodowej 15 wychowanków MOS nr 3 z 
Łodzi ( 11 chłopców i 4 dziewczęta w wieku 15-18 lat) poprzez adaptację i realizację programu „Galerii 
sztuki alternatywnej”, powstałego na bazie doświadczeń holenderskich , w czasie 18 m-cy. 

 

Adresaci: Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku od 15 do 18 lat przebywającej w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii nr 3 w Łodzi. Weźmie w nim udział 15 wychowanków MOS nr 3. Osoby te są 
zagrożone wykluczeniem społecznym zarówno instytucjonalnym jak i godnościowym. Uczestnicy projektu 
mają wieloletnie opóźnienie w realizacji obowiązku szkolnego, mieli kontakt ze środkami odurzającymi i 
alkoholem, mają już za sobą sprawy sądowe. Dominującym problemem beneficjentów są braki w 
wychowaniu oraz wyuczona bezradność, brak pomysłu na życie. Kończą szkołę podstawową lub gimnazjum 
w wieku 17 – 18 lat. W związku z tym mają mniejsze szanse na dobry start w dorosłe życie. Większość z 
nich charakteryzuje się niskim poczuciem własnej wartości. Nie potrafią wyznaczać sobie celu w życiu i do 
niego dążyć. Charakterystyczna jest dla nich postawa roszczeniowa. Mają trudności w kontaktach z 
dorosłymi. Szybko się zniechęcają. Nie mają okazji by w sposób naturalny zostać przygotowanym do 
dorosłego życia z racji wychowywania się w rodzinie dysfunkcyjnej, a następnie w placówkach, w których 
brak jest możliwości przygotowania ich do startu w dorosłe życie. Mają ograniczony dostęp do różnych form 
spędzania wolnego czasu i rozwijania swoich talentów. 

Działania w ramach projektu: 

 Wyjazd integracyjny uczestników projektu. 

 Warsztaty socjoterapeutyczne – Ich zadaniem jest celowa zmiana wśród młodzieży z zaburzeniami 
zachowania sądów o rzeczywistości oraz schematów samooceny i zachowania. 

 Warsztaty fotograficzne/graffiti – Mają wyposażyć uczestników w praktyczne umiejętności fotograficzne i 
plastyczne w oparciu o indywidualne predyspozycje oraz umożliwić stworzenie prac będących ekspozycją 
galerii. 

 Doradztwo zawodowe – Celem warsztatów i pracy indywidualnej będzie określenie predyspozycji 
zawodowych każdego uczestnika projektu. 

 Warsztaty zawodowe – Szkolenie z zakresu marketingu i zarządzania z elementami przedsiębiorczości 
mające na celu przygotować młodzież do prowadzenia galerii. 
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 Uruchomienie galerii – Przygotowanie techniczne galerii przy wsparciu wolontariuszy z holenderskiej 
organizacji. Na tym etapie następuje oficjalne otwarcie galerii (happening). 

 Staż w Holandii – Uczestnicy w czasie wakacji wyjadą na miesiąc do Holandii. Będą mogli zobaczyć jak 
funkcjonuje galeria naszego partnera, przyjrzeć się nowym rozwiązaniom, poszerzyć horyzonty, zobaczyć 
jak pracują i żyją ich rówieśnicy w innych krajach UE. 

 Wyjazd ewaluacyjny – Krótki wyjazd mające na celu podsumowanie projektu i opracowanie pomysłów na 
dalsze funkcjonowanie galerii. 

Okres realizacji projektu: Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 01.05.2011r. do 31.10.2012r. 

 

 HOSTEL NOTA BENE- Młodzi dla Młodych to idea przedsiębiorstwa społecznego jakim jest powołanie do 
życia i funkcjonowania na wolnym rynku HOSTELU NOTA BENE. Hostel ma być samoutrzymującym się 
przedsięwzięciem stanowiącym połączenie dwóch zintegrowanych ze sobą elementów:  

1. Prowadzenie całorocznego prywatnego akademika dla studentów na terenie miasta Łodzi ( dostępnego 
dla studentów wszystkich wyższych uczelni naszego miasta, jesteśmy również w naszej ofercie 
zainteresowani studentami – obcokrajowcami, w okresie letnim chcemy aby miejsca w akademiku były 
wykorzystywane jako baza noclegowa i szkoleniowa  przez zorganizowane grupy młodzieży zarówno 
krajowej jak i zagranicznej , które przyjeżdżają do naszego miasta w związku z odbywającymi się tu 
projektami- część z tych projektów będzie realizowana przez nasza organizację) 

2. Hostel NOTA BENE  będzie miejscem pracy dla młodzieży opuszczającej placówki wychowawcze w tym 
przede wszystkim socjoterapeutyczne. Młodzież znajdzie tu prace oraz fachowe wsparcie 
socjoterapeutyczne oraz zawodowe realizowane poprzez zajęcia  socjoterapeutyczne, indywidualne 
prowadzenie przez coach-a - doradcę zawodowego, uczestnictwo w kursach i szkoleniach „ krojonych na 
miarę” czyli dopasowanych do możliwości i umiejętności indywidualnych uczestników. HOSTEL NOTA 
BENE będzie również dla nich domem- miejscem zamieszkania. Za swój pobyt młodzież  będzie płacić, w 
ten sposób chcemy wyrobić w nich nawyk dbania o zarobione pieniądze oraz  miejsce swojego pobytu. Tu 
będą zdobywać umiejętność samodzielnego funkcjonowania, dbania o domowy budżet, podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących ich życia osobistego i zawodowego.  Przystąpienie do projektu- pracy w 
hostelu poprzedzone zostanie obowiązkowym elementem stażu realizowanym jeszcze podczas pobytu 
danego uczestnika w placówce- ośrodku a zakończone będzie wsparciem, w poszukiwaniu pracy na 
wolnym rynku między innymi hotelarskim. Projekt nasz zakłada nawiązanie współpracy z pracodawcami, 
którzy będą przyjmowali do swoich przedsiębiorstw przygotowanych, godnych zaufania i odpowiedzialnych 
pracowników. Zamiarem naszego projektu będzie wypracowanie marki przedsiębiorstwa wypuszczającego 
na rynek bardzo dobrze przygotowanych pracowników . Pobyt młodego człowieka w naszym hostelu trwać 
będzie nie dłużej niż dwa lata. 

W ramach tych działań w roku 2011:  

Trwająca od ubiegłego roku  współpraca z  Program Narodów Zjednoczonych (UNDP) Biuro 
Projektowe w Polsce oraz   z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 3 w Łodzi trwała nadal. Celem 
współpracy jest aktywizacja społeczno-zawodowa wychowanków MOS oraz podopiecznych stowarzyszenia. 
Wspólnie działania zmierzają do pomocy w procesie usamodzielniania się młodzieży, która opuszcza tego 
typu placówki, wspierania jej w procesie nauki, zdobywania zawodu, inspirowania do podejmowania 
wyzwań, pomocy w odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie.  

W ramach współpracy odbyły się następujące działania : 

24-26 stycznia Wizyta studyjna zorganizowana w Lublinie, której celem było zapoznanie się z działalnością 
komercyjnych domów studenckich prowadzonych w Lublinie, dopracowanie biznes planu hostelu, 
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podliczenie kosztów inicjatywy, opracowanie struktury organizacyjnej  i programu wsparcia dla młodzieży w 
ramach hostelu. W miesiącu styczniu Stowarzyszenie przeprowadziło rzetelną analizę rynku i rozpoczęto 
poszukiwanie lokalizacji  hotelu. 

Luty Wystartowaliśmy z kampanią  „Wspieraj tych, których nikt nie wspiera”. Mając na uwadze, że 
Stowarzyszenie AD REM jest organizacją pożytku publicznego, co oznacza, że każdy obywatel dokonujący 
rocznych rozliczeń z fiskusem może  ofiarować 1% ze swojego podatku na cel związany z uruchomieniem 
hostelu., stowarzyszenie rozpoczęło kampanię 1% mająca na celu zbiórkę pieniędzy potrzebną na  
uruchomienie Hostelu NOTA BENE – miejsca gdzie nasi Podopieczni znajdą pracę i wsparcie. 

 

W dniu 16.03.2010 wraz z Magdą Kostulską przedstawicielką Programu Narodów Zjednoczonych ds. 
Rozwoju (UNDP) Biuro Projektowe w Polsce przedstawiciele naszej organizacji spotkali się  z Panią Iwoną 
Guzowską Posłem na Sejm RP. Celem spotkania było dopracowanie koncepcji współpracy oraz 
szczegółowa prezentacja pomysłu Hostelu. Pani Iwona Guzowska wyraziła chęć współpracy stając się 
oficjalnym Ambasadorem Idei „HOSTELU NOTA BENE” – przedsiębiorstwa społecznego młodzi dla 
młodych. Podczas spotkania w szczegółach zaprezentowana została  idea HOSTELU NOTA BENE, jego 
podopiecznych oraz pojawiających się trudnościach. Pani Iwona Guzowska jest osobą, której temat tzw. 
młodzieży „na zakręcie” jest bliski i znajomy. Udało nam się zarazić Panią Poseł nasza ideą.  

W dniu 23.03.2011 w Pasażu Schillera przeprowadziliśmy   happening „Wspieraj tych, których nikt nie 
wspiera”. W ten sposób nasze stowarzyszenie zainaugurowało kampanię powołania do życia HOSTELU 
NOTA BENE. Dzięki grupie profesjonalnych tancerzy ze Stowarzyszenia Movin Łódź udało nam się 
zainteresować tematem przechodniów. Zaprzyjaźniona grupa artystów zaprezentowała kreatywny taniec – 
wizją abstrakcyjnych pojęć – miłości, zaufania, przyjaźni, trudów dorosłości. Propozycje te padały ze strony 
oglądającej ich publiczności. Naszą ideą zainteresowały się również media – towarzyszyli nam Gazeta 
Wyborcza oraz Telewizja TOYA. W czasie gdy opowiadaliśmy o naszym pomyśle mieszkańcom Łodzi 
przedstawiciele Biura Projektowego Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce  
opowiadali o naszej idei Pani Prezydent Hannie Zdanowskiej. Pani Prezydent tematem była  bardzo 
zainteresowana. 

15 kwietnia 2011 roku w ramach IV Spotkania Koalicji Global Compact ds. Ekonomii Społecznej 
zorganizowanej przez UNDP biuro projektowe w Polsce uwaga poświecona została  miedzy innymi 
prezentacji naszego projektu „Wspieraj tych, których nikt nie wspiera”. Spotkanie miało miejsce  w Łodzi 
przy ul. Tymienieckiego 5 (Księży Młyn, obiekt Bielnik Kopischa). Podczas spotkania Koalicji nasza 
organizacja zaprezentowała ogólne założenia powstania Hostelu .Nasza prezentacja dla uzyskania większej 
przejrzystości podzielona została na następujące punkty: 

1.”Nasze duże tworzenie- Stowarzyszenie AD REM – skąd się wzięło i po co ?”- zaprezentowały: Melania 
Dominiak Prezes Stowarzyszenia AD REM oraz Dominika Żurkowska członek zarządu Stowarzyszenia AD 
REM. 

2.”HOSTEL NOTA BENE- Młodzi dla Młodych” – wczoraj marzenie dziś rzeczywistość- zaprezentowała 
Anna Ziober- Vice-prezes Stowarzyszenia AD REM. 

3.”Przedsiębiorstwo społeczne – biznes a nie jałmużna” – Witold Buraczyński- nasz anioł biznesu. 

4.”Dobry start w dorosłość – czyli czego potrzebują młodzi ludzie, a nie umieją o tym powiedzieć” –Karolina 
Podrzycka – psycholog. 

5. „Jak to jest z tą dorosłością ?” – wypowiedź młodych rozpoczynających samodzielną wędrówkę w 
dorosłość. 
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W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorcy,  przedstawiciele 
samorządu lokalnego. 

W dniu 27 maja 2011 roku Stowarzyszenie AD REM podpisało porozumienie o współpracy zawarte 
pomiędzy Spółką Megadex-Serwis Sp.z o.o., Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju -Biurem 
Projektowym w Polsce oraz Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 3 w Łodzi. Podpisany dokument jest 
dla nas kolejnym milowym krokiem w realizacji idei HOSTELU NOTA BENE. Celem powyższego 
porozumienia była  poprawa sytuacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i/lub wychowanków 
łódzkich placówek socjoterapeutycznych w chwili ich usamodzielniania się oraz wchodzenia na rynek pracy. 
Punktem wyjścia niniejszego porozumienia jest rozpoczęcie starań o dofinansowanie rewitalizacji 
budynków, które w przyszłości staną się miejscem pracy (z możliwością  zamieszkania) młodzieży objętej 
wsparciem naszej organizacji. W wyremontowanych pomieszczeniach uruchomiona zostanie baza 
noclegowa adresowana w szczególności do studentów (prywatny akademik z korzystną ofertą dla 
studentów krajowych i zagranicznych naszych łódzkich uczelni). Spółka Megadex -Serwis Sp z  o.o. 
reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Józefa Czecha w dniu 03.06.2011 roku złożyła wniosek na 
dofinansowanie rewitalizacji budynków mieszczących się w dzielnicy Księży Młyn w Łodzi. Wniosek złożony 
został  w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego konkursu Działanie VI.1. 
Rewitalizacja obszarów problemowych RPO WŁ na lata 2007-2013. Wniosek niestety nie otrzymał 
dofinansowania. 

Wrzesień – grudzień 2011 z wykorzystaniem wsparcia merytorycznego oraz finansowego  Programu Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Biuro Projektowe w  Polsce  w ramach projektu „Zintegrowany System 
Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Stowarzyszenie rozpoczęło przygotowania do opracowania strategii kampanii 1% pod hasłem 
„ Wspieraj tych, których nikt nie wspiera”. Kampania zostanie przeprowadzona w pierwszej połowie 2012 roku. 

 

 

 „Ogród Komunalny”  w miesiącu grudniu 2011 roku dzięki wsparciu  UNDP z siedzibą w Warszawie udało 
nam się pozyskać środki  na zagospodarowanie terenu zewnętrznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
nr 3 w Łodzi przy ul. Praussa 2. Tu  przebywa znaczna grupa naszych podopiecznych, do której adresujemy 
nasze działania.  Środki te otrzymaliśmy od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, na 
konkretne działanie, jakim jest powstanie- na wyżej wymienionym terenie- ogrodu komunalnego w duchu 
permakultury. Projekt będzie realizowany w pierwszej połowie 2012 roku. Uczestnicy projektu  będą sadzić 
w ogrodzie zioła , które będą wykorzystywane  w kuchni . Zajma się  owoców i warzyw które również będą 
przez nich wykorzystywane na zajęciach kulinarnych. Do współpracy zaprosiliśmy Roberta Błaszczyka- 
specjalistę w dziedzinie permakultury. Zadanie trenera polegać będzie na wprowadzeniu uczestników 
projektu  w zagadnienia dbania o środowisko naturalne, zrównoważony rozwój,. Trener  stworzy plan 
zagospodarowania terenu, pomoże przy jego realizacji oraz odbędzie cykl warsztatów praktycznych z 
dziedziny permakultury. Tak przygotowani nasi podopieczni w późniejszym okresie  sami będą decydowali, 
jakie rośliny będziemy sadzić w kolejnych latach rozwoju ogrodu, sami będą  go pielęgnować, doglądać i 
dbać o niego. W ramach projektu powstanie film edukacyjny  

 

2.Działania skierowane do społeczności lokalnej,   
 
Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM zorganizowało  już po raz piąty   Festyn Integracyjny na Osiedlu 
im. Montwiłła Mireckiego w Łodzi. W tym roku przebiegał on pod hasłem ”Nasz świat w naszych rękach- tworzymy go 
razem”. Festyn odbył się dnia 21.10.2011r. na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 i Szkoły 
Podstawowej nr 40 w Łodzi. Wzięły w nim udział następujące organizacje: Rada Osiedla im. Montwiłła Mireckiego, 
Koło Emerytów nr 8, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 , Szkoła Podstawowa nr 40, Przedszkole Miejskie nr 12 
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oraz zaprzyjaźnione z nami Przedszkole Niepubliczne ”Papierowy Wiatraczek”. Działanie to organizowane cyklicznie 
ma na celu  wypracowanie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na terenie najbliższej 
społeczności. Honorowy patronat nad festynem objęła Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska.  
Tegoroczny Festyn „ Nasz Świat w naszych rękach” wykorzystał techniki orgiami , tj. budowania  figur i modeli 
poprzez składanie papieru do stworzenia unikatowych dzieł sztuki-obrazów. Wykonane dzieła prezentowane były na 
wernisażach w Izbie Pamięci osiedla im. Montwiłła Mireckiego oraz w szkole i ośrodku. 
 

3. Przynależność do  Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych 
 
Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD Rem w dniu 23.11.2011r. złożyło deklarację członkowską do Łódzkiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych i od 08.12.2011r. jest jej członkiem. Federacja jest inicjatywą organizacji 
pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnych w obszarze działań kulturowych, sportowych, 
edukacyjnych i ekologicznych. Chce budować platformę współpracy między biznesem, samorządem, mediami i III 
sektorem. Kładzie nacisk na to, by swymi działaniami przyczynić się do lepszej współpracy trzeciego sektora z 
samorządem lokalnym. Jako rzecznik sektora pozarządowego chce być rzetelnym partnerem dla władz lokalnych i 
mieć realny wpływ na politykę w ważnych, interesujących go  obszarach. Organizacje pozarządowe wchodzące w 
skład federacji uczą się różnych sposobów pracy, czerpią nowe doświadczenia i wiedzę od siebie nawzajem. Starają 
się o trwałe zmiany w strukturze miejskiej Łodzi. Pragną kształtować świadome, aktywne, mające poczucie wpływu  
postawy obywatelskie. 
 
Kluczowym celem ŁFOP stało się powołanie do życia  Parku Kultur Alternatywnych –obiektu, który zapewniać będzie  
realizacje podstawowych działań federacji sportowych, kulturowych edukacyjnych i ekologicznych. Wszystkich 
członków Federacji łączy przekonanie, że po wybudowaniu Parku Kultur zmieni się w znaczny sposób jakość życia 
mieszkańców, którzy będą mieli dostęp do aktywności sportowej, kulturalnej, ekologicznej i edukacyjnej na bardzo 
wysokim poziomie. Obiekt będzie zaprojektowany według proekologicznych wymogów oraz będzie się wyróżniać 
multifunkcjonalnością i spektakularną architekturą. Stowarzyszenie Ad Rem wpisuje się w działania ŁFOP. Podziela 
stawiane przez federacje cele w szczególności dotyczące wspieranie rozwoju zasobów ludzkich, wszechstronnego 
wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ich aktywizacji, integracji społecznej i zawodowej. Chce 
włączyć się w tworzenie Parku Kultur Alternatywnych. Podziela bowiem przekonanie, iż stanowić  on będzie 
fantastyczne miejsce spotkań na płaszczyźnie sportowej, kulturowej edukacyjnej i ekologicznej. Stanowić będzie 
alternatywę dla młodych ludzi i czynić ich życie ciekawym  i bardziej sensownym. Dodatkowo może stać się 
miejscem kształtowania postaw prospołecznych stanowiących działania profilaktyczne i przeciwdziałające 
nieprzystosowaniu społecznemu. 
 

 

III. Działalność gospodarcza:  
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

IV. Sprawozdanie z działalności Zarządu: 
 
W roku 2011 zarząd spotkał się 11 razy ( raz w miesiącu). Podczas spotkań omawiane był bieżące sprawy 
stowarzyszenia, przebieg realizowanych projektów, planowanie nowych działań organizacji. 
W miesiącu marcu  zarząd zwołał Walne Zebranie Członków, na którym przedstawione zostało sprawozdanie 
merytoryczne i finansowe za rok 2011 oraz poświecone zostało ono na omówienie bieżących spraw.  
Podczas  tego spotkania  decyzją Walnego Zebrania Pani Anna Pakowska otrzymała Członkostwo Honorowe  
Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM. Jest to wyraz naszego uznania  za służenie nieocenionym 
wsparciem w podejmowanych przez stowarzyszenie inicjatywach od momentu powstawania organizacji do dnia 
dzisiejszego, oraz w uznaniu kompetencji i rzetelności w ofiarowanej naszej organizacji pomocy. Anna 
Pakowska jest wieloletnim członkiem Centrum Promocji i Wspierania Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Przez lata 
pracowała jako doradczyni dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Koordynowała i koordynuje 
szereg projektów związanych ze wspieraniem organizacji pozarządowych, osób indywidualnych, młodzieży, 
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lokalnych inicjatyw.  Od 2009 roku w Centrum OPUS koordynatorka działań związanych z rozwojem ekonomii 
społecznej, w tym projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej. 

 

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. Na 
bieżąco w ramach stowarzyszenia działa młodzieżowy klub NOTA BENE miejsce, do którego młodzież 
przebywająca w MOS nr 3 może przyjść , skorzystać z Internetu, napić się herbaty i w atmosferze przyjaźni, 
ciepła, komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa mogą dzielić się problemami i przeżyciami, a  
z pomocą doradców dążyć do rozwiązania ich. Stowarzyszenie nadal kontynuuje rozpoczęte  działania 
zmierzające do objęcia wsparciem i celowymi działaniami młodzież opuszczającą placówki wychowawcze i 
socjoterapeutyczne – HOSTEL NOTA BENE.  
Stowarzyszenie działania swoje adresuje również do najbliższej społeczności lokalnej.  

 

b.  Rezultaty realizowanych zadań 
 

Funkcjonowanie Klubu NOTA BENE  
V Festyn dla społeczności lokalnej im. Montwiłła Mireckiego 
Działania zmierzające do uruchomienia Galerii alternatywnej działającej w centrum Łodzi.  
 

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, należności i zobowiązań. 
 

Stowarzyszenie nie zawarło żadnych umów o pracę. Dla realizacji zadań statutowych stowarzyszenie podpisywało 
umowy zlecenia i umowy o dzieło. 
 
Na dzień 31 grudnia 2011 roku Stowarzyszenie AD REM” posiadało:  

 w kasie głównej kwotę 943 zł 17 groszy  

 w banku kwotę 169.370 zł 45 groszy  
W 2011 roku Stowarzyszenie nie udzielało ani nie pobierało żadnych pożyczek. 
 
Stowarzyszenie na koniec roku 2011 posiadało zobowiązanie w kwocie 1,80 zł wobec ZUS. Zostanie ono 
uregulowane w 2012 roku.  
Należności w kwocie 267.188,98 zł. dotyczy dotacji przyznanej na realizację projektu „Obudź jutro- galeria 
alternatywna” zgodnie z podpisana umową z WUP UDA-POKL.07.02.01-10-238/10-00 
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VII. Uzyskane przychody 
 

W 2011 roku Stowarzyszenie uzyskało przychód w wysokości 201.158,15 zł. (na dzień 31.12.2011) gdzie: 

      1.170,00 zł. – składki członkowskie 

      2.716,28 zł. – dodatni wynik finansowy roku 2010 zaliczony w przychody statutowe roku 2011 

  143.249,66 zł. – przychody wydzielonych projektów 

    52.911,55 zł. – darowizny pieniężne 

      1.053,00 zł. – darowizny – 1% 

           57,66 zł. – odsetki bankowe 
  
 

 VIII. Koszty 
 

 W 2011 roku (na dzień 31.12.2011) Stowarzyszenie poniosło w ramach prowadzonej działalności statutowej 
koszty  146.832,69 zł gdzie:  
 143.249,66 zł. - koszty realizacji zadań statutowych wydzielonych projektów pokryte z dotacji  

           97,43 zł. - koszty realizacji zadań statutowych wydzielonych projektów pokryte ze środków własnych 

      2.349,91 zł. – koszty statutowe działalności stowarzyszenia pokryte ze środków własnych 

      1.135,69 zł. – koszty administracyjne 
 

IX. Przychody przyszłych okresów 
 
Kwota  383.175,34 zł. to przyznana dotacja na realizację projektu „ Obudź jutro- galeria alternatywna” zgodnie z 
podpisaną umową z WUP nr UDA-POKL.07.02.01-10-238/10-00. 
 
Stowarzyszenie jest zwolnione z podatku dochodowego. Do Urzędu Skarbowego zostanie złożona roczna deklaracja 
podatkowa CIT - 8. 
 
 
 

IX. Kontrole 
 
 W roku 2011 w Stowarzyszeniu AD REM nie zostały przeprowadzone kontrola. Ostatnia kontrola miała miejsce w 
2010 roku. 
 


