MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE
STOWARZYSZENIA PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI „AD REM”
za rok 2012
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
i niedostosowanej społecznie;

o

problemach

młodzieży

zagrożonej

niedostosowaniem

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
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

zawodowej

osób

pozostających

o) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
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bez

pracy

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
i fundacjami,

z

międzynarodowymi

i

zagranicznymi

organizacjami,

instytucjami

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” miał na celu aktywizację zawodową i społeczną młodzieży
z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi. Założeniem projektu było otwarcie galerii sztuki
alternatywnej w centrum naszego miasta. Galeria była instrumentem służącym do rozwoju w uczestnikach
projektu takich umiejętności jak prowadzenie przedsięwzięcia powiązanego ze środowiskiem studentów
uczelni artystycznych, odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie tego miejsca, promocja wydarzeń
artystycznych galerii, współpraca w grupie oraz otwartość i gotowość na nowe doświadczenia.
Celem głównym projektu był 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 był t 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 prowadzone w roku 2012:
 Warsztaty socjoterapeutyczne – Ich celem było wywołanie zmian w sposobie postrzegania rzeczywistości
przez uczestników projektu, bardziej obiektywne ocena swoich zachowań oraz zachowań pozostałych
uczestników grupy.


Warsztaty fotograficzne/graffiti – wyposażyły uczestników projektu w umiejętności związane z
fotografowaniem oraz graffiti, dodatkowo pomogły uczestnikom w rozumieniu świata kultury;

 Doradztwo zawodowe – Celem warsztatów i pracy indywidualnej było określenie predyspozycji zawodowych
każdego uczestnika projektu oraz poprzez zajęcia grupowe uczestnicy nabyli umiejętności z zakresu
poszukiwania pracy ( metod i narzędzi).
 Warsztaty zawodowe – Szkolenie z zakresu marketingu miały na celu przygotować młodzież do
prowadzenia galerii.
 wolontariusze organizacji holenderskiej- na przełomie miesiąca marca i kwietnia gościliśmy w naszej
organizacji dwójkę wolontariuszy, którzy z ramienia partnera projektu pomagali w przygotowaniu
uczestników projektu do otwarcia galerii, pokazali naszej organizacji nowe narzędzia promocji galerii, byli
wsparciem w pierwszych tygodniach funkcjonowania tego miejsca.
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 Działalność galerii alternatywnej „ Obudź jutro” – galeria powstała w miesiącu kwietniu 2014 roku w centrum
miasta w przestrzeni Off Piotrkowska w zabytkowym budynku Fabryki Ramischa – miejsce to czynne było
przez 5 dni w tygodniu z wyjątkiem niedziel i poniedziałków, dyżury w galerii były systematycznie pełnione
przez uczestników projektu w oparciu o wypracowany harmonogram pracy. Systematycznie w galerii
odbywały się wernisaże, warsztaty, happeningi, którym zawsze towarzyszyły takie działania uczestników jak
promocja, przygotowanie, wysyłka zaproszeń.
 Staż w Holandii – w miesiącach wakacyjnych- lipiec i sierpień odbyły się dwa staże trwające po 28 dni każdy
dla 8 uczestników projektu. Staże odbywane były przez uczestników w galerii sztuki u naszego
projektowanego partnera Fundacji Richter w Den Helder w Holandii. Młodzież poza obowiązkowej pracy w
galerii sztuki miała również okazję uczestniczyć w wielu atrakcyjnych warsztatach rozwijających
umiejętności artystyczne i promocyjne, które zostały przygotowane przez naszego holenderskiego partnera.
 Wyjazd ewaluacyjny – miał na celu podsumowanie działań projektu oraz rozpoczęcie planowania nowych.
W dniu 31.10.2012 roku realizacja projektu została zakończona. Projekt został pozytywnie rozliczony w
terminie. Na temat samego projektu pojawiły się w prasie lokalnej oraz ogólnopolskiej artykuły oraz
reportaże. Trzykrotnie koordynator projektu promował galerię na konferencjach o zasięgu lokalnym oraz
ogólnopolskim.
Kwota wydatkowanych i rozliczonych w ramach grantu środków za okres 01.05.2011-31.10.2012:
496 727,21 zł
 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:
W ramach tego działania w roku 2012 nasza organizacja przeprowadziła następujące działania
1. Prowadzenie całorocznego prywatnego hostelu na terenie miasta Łodzi
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 tego projektu w roku 2012 odbyły się następujące działania:
.
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Promocją pomysłu hotelu zajęła się Pani Katarzyna Kumosińska, która zadbała o przygotowanie kampanii 1%
pod hasłem „Wspieraj Tych, których nikt nie wspiera” poprzez :
 przygotowanie profesjonalnych materiałów promujących hotel oraz znalezienie dofinansowania na
wykonanie tych materiałów ( powstały między innymi piny, ulotki, plakaty)
 przygotowanie kampanii w Łódzkiej Manufakturze – uświetnione występami między innymi Stowarzyszenia
Teatralnego Chorea, Chóru Gospel, zespołu capoeira. Happening zaszczycili swoją obecnością Hanna
Zdanowska- Prezydent Miasta Łodzi, Jacek Jędrzejczak z Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych,
przedstawiciele UNDP Biuro Projektowe w Polsce;
 przygotowanie gry komputerowej promującej Ideę Hostelu
 promocja Stowarzyszenia w mediach lokalnych
 nawiązanie współpracy z Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej Klucz działającym w ramach
Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich
 promocja Idei Hotelu podczas uroczystego otwarcia Galerii Alternatywnej w dniu 14.04.2012 roku

Trwająca od dwóch lat 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
 „Ogród Komunalny” w roku 2012 rozpoczęliśmy działania związane z realizacją projektu powstania
ogrodu komunalnego. Działanie to mogło zaistnieć dzięki darowiźnie jaką otrzymaliśmy od PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. W ramach tych działań zagospodarowana została przestrzeń
zewnętrzna terenów MOS nr 3 w Łodzi na obszarze około 1200 m². Główny projektodawca oraz
współwykonawca Pan Robert Błaszczyk stworzył przestrzeń ogrodu komunalnego o charakterze
permakultury. Ogród pełni funkcję rekreacyjno- terapeutyczno- edukacyjną. W ramach projektu młodzież
zdobyła umiejętności związane z ekologią, środowiskiem, odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem.
Nauczyła się pracy w ogrodzie, poznała zasady rządzące światem roślin. W ramach projektu
zorganizowany został w dniu 30.05.2012 roku festyn inaugurujący oficjalne otwarcie ogrodu. Festyn
uświetniły występy muzyczne, dyskusje oraz warsztaty zorganizowane przez młodzież objętą działaniami
projektu oraz zaprzyjaźnione organizacje. Projekt został zgłoszony przez naszą organizację do konkursu
ogłoszonego przez Program Narodów Zjednoczonych ds Rozwoju UNDP oraz krajowy Ośrodek EFS na
najlepsze lokalne partnerstwo społeczno- prywatne roku 2012. Nasz projekt w konkursie tym zajął I miejsce.
Rok 2013 będzie rokiem kontynuacji działań związanych z ogrodem, w dalszym ciągu będziemy poszukiwali
źródeł finansowania na dalsze zagospodarowanie terenów wokół MOS nr 3. Współpraca z Panem
Robertem Błaszczykiem trwa nadal.
2. Działania skierowane do osób dorosłych, liderów młodzieżowych zajmujących się na co dzień pracą z
młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.
1. „Thinking Ahead – Moving Forward. Today Active Volunteers – Tomorrow Active Europeans” od kwietnia 2012
roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu, który został dofinansowany przez Europejską Fundację
Młodzieży przy Radzie Europy. Szkolenie było adresowane do pracowników młodzieżowych z krajów członkowskich
Rady Europy. Osoby, które wzięły udział w szkoleniu to pracownicy, przedstawiciele lub wolontariusze organizacji
i instytucji młodzieżowych z krajów Unii Europejskiej, Europy Południowej, Europy Wschodniej i Kaukazu.
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Szkolenie zostało skierowane do osób które na co dzień pracują z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym
co powoduje stawianie przed pracownikiem młodzieżowym wielu wyzwań i poszukiwanie innowacyjnych metod pracy
z młodzieżą. Wyzwania te zazwyczaj są związane z tym, jak taką młodzież zmotywować i włączyć do aktywnych
działań, a również zainspirować i dać pozytywny impuls do dalszego ale już samodzielnego rozwoju.
Szkolenie odbyło się w Mołdawii pomiędzy 24 – 29 czerwca 2012. Część szkoleniowa prowadzona była przez
organizację partnerską Fundację Richter z Holandii. Za koordynację projektu odpowiadała nasza organizacja.
Działania związane z rozliczeniem merytorycznym i finansowym projektu będą miały miejsce w I kwartale 2013 roku.
Ze strony naszej organizacji w projekcie udział wzięły dwie osoby reprezentujące Stowarzyszenie AD REM, studentki
kierunków pedagogicznych, które współpracują z naszą organizacją. Projekt stał się okazją do wspólnego
zastanowienia się nad mocnymi i słabymi stronami pracy z osobami młodymi i na tej podstawie rozpoczęło się
planowanie nowych pomysłów na projekty innowacyjne.
3. Przynależność do Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych
W dalszym ciągu trwają działania związane ze współpracą w ramach Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
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. 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 lutym zarząd zwołał Walne Zebranie Członków, na którym przedstawione i zatwierdzona zostało
sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2011, nastąpił wybór władz stowarzyszenia. Zgodnie z uchwałą
nr 6/2012 z dnia 29.02.2012 roku Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia AD REM postanowiło
powołać w skład zarządu na kolejna kadencję:
Melanię Dominiak- na stanowisko Prezesa Zarządu
Annę Ziober na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
Dominikę Żurkowską na stanowisko Skarbnika
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Zgodnie z Uchwałą nr 10/2013 z dnia 29.02.2012 roku Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia AD REM
postanowiło powołać w skład Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję :
Karola Rzeźnickiego
Grzegorza Cieślara
Annę Świątkowską
Zebranie poświecone zostało również 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. 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
Happening- Wspieraj Tych, których nikt nie wspiera zorganizowany w dniu 26.02.2013 roku
Happening promujący Otwarcie Galerii Alternatywnej „ Obudź jutro” w Łodzi przy
ul. Piotrkowskiej 138/140 w dniu 14.04.2012 roku
Festyn Inaugurujący Otwarcie Ogrodu Komunalnego zorganizowany w dniu 30.05.2012 roku
Film promujący projekt Ogrodu Komunalnego
Film i trailer promujący projekt „ Galeria alternatywna- Obudź jutro”

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 2012 roku Stowarzyszenie AD REM” posiadało środki pieniężne w łącznej kwocie 13.436,64:
 w kasie głównej kwotę 636,62
 w kasie pomocniczej 81,11
 w banku kwotę 12.718,91
W 2012 roku Stowarzyszenie nie udzielało ani nie pobierało żadnych pożyczek.
Stowarzyszenie na koniec roku 2012 nie posiadało żadnych zobowiązań. Należności w kwocie 726,74 dotyczą
nierozliczonych środków osoby odpowiedzialnej za koordynację projektu „Thinking Ahead – Moving Forward. Today
Active Volunteers – Tomorrow Active Europeans” w związku z kontynuacją projektu .

VII. Uzyskane przychody
W 2012 roku Stowarzyszenie uzyskało przychód w wysokości 462.741 złotych 23 grosze. (na dzień 31.12.2012)
gdzie:

1.190,00 zł. – składki członkowskie
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54.325,46 zł. – dodatni wynik finansowy roku 2011 zaliczony w przychody statutowe roku 2012
396.782,96 zł. – przychody wydzielonych projektów
3.158,00 zł. – darowizny pieniężne
6.138,30 zł. – darowizny – 1%
82,00 zł. – pozostałe przychody operacyjne
1.024,71 zł. – różnice kursowe
39,80 zł. – odsetki bankowe

VIII. Koszty
 W 2012 roku (na dzień 31.12.2012) Stowarzyszenie poniosło w ramach prowadzonej działalności statutowej
koszty 450.081 zł 31 gr. gdzie:
396.782 zł 96 gr. - koszty realizacji zadań statutowych wydzielonych projektów pokryte z dotacji

707,51 zł. - koszty realizacji zadań statutowych wydzielonych projektów pokryte ze środków własnych

50615,63 zł. – koszty statutowe działalności stowarzyszenia pokryte ze środków własnych

1907,10zł. – koszty administracyjne
 68,11 – koszty finansowe (różnice kursowe).

IX. Przychody przyszłych okresów
1.503,46 – rozliczenia międzyokresowe przychodów (środki otrzymane na realizacje projektu niewykorzystane w
2012 roku - do zwrotu w 2013 roku)
Stowarzyszenie jest zwolnione z podatku dochodowego. Do Urzędu Skarbowego zostanie złożona roczna deklaracja
podatkowa CIT - 8.

IX. Kontrole
W czerwcu 2012 w Stowarzyszenie AD REM przechodziło kontrolę merytoryczną podczas realizacji projektu w
Mołdawii „Thinking Ahead – Moving Forward. Today Active Volunteers – Tomorrow Active Europeans”
współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Kontrola odbyła się w Mołdawii, przebiegła pomyślnie, osoba
kontrolująca nie wniosła żadnych zastrzeżeń co do treści merytorycznych oraz przebiegu szkolenia.
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