
MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE 
STOWARZYSZENIA  PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI AD REM 

 za rok 2016

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. Dominika Żurkowska– Prezes Stowarzyszenia,

2. Maciej Mertin – Vice-prezes  Stowarzyszenia,

    3.  Anna Ziober – Skarbnik  Stowarzyszenia 
          
Osoby odpowiedzialne za reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz  to:
1. Dominika Żurkowska – Prezes Stowarzyszenia,
2. Maciej Mertin – Vice-prezes Stowarzyszenia,
3. Anna Ziober – Skarbnik  Stowarzyszenia

   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. 

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
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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;
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;
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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
następujące projekty:

 „KLUB NOTA BENE -  świetlica  środowiskowa z elementami socjoterapii  dla  młodzieży  z  terenu  
Aleksandrowa  Łódzkiego”.  W  2016  roku działanie  było  realizowane  w  formie  zadania
powierzonego przez Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki.   Klub NOTA  BENE to młodzieżowa
placówka wsparcia dziennego prowadzona w Aleksandrowie Łódzkim. Jej celem jest zapewnienie
opieki  i  socjoterapii  dla   dzieci  i  młodzieży  w  wieku  11-16  lat  (drugi  etap  kształcenia  szkoły
podstawowej oraz szkoła gimnazjalna) oraz dodatkowo dla młodzieży w wieku 16-18 lat (szkoły
ponadgimnazjalne)  szukającej  wsparcia,  pomocy oraz  miejsca  gdzie  można  spędzić  wolny  czas
atrakcyjnie i bezpiecznie.
Placówka działa 6 dni   w tygodniu od poniedziałku do soboty w godzinach dostosowanych do
potrzeb dzieci i rodziców, minimum 4 godziny dziennie.
Realizowane działania: 
1) opieka i wychowanie młodzieży korzystającej z placówki ;
2) dożywianie;
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3) pomoc w nauce;
4) organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań;
5) udzielanie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych;
6)  prowadzenie  zajęć  profilaktycznych  w  obszarze  uzależnień  i  specjalistycznych,  w tym
socjoterapii dla dzieci, konsultacji pedagogicznych i poradnictwa dla rodziców;
7) współpraca z rodzicami lub opiekunami dzieci, z placówkami oświatowymi,
podmiotami  leczniczymi  i  terapeutycznymi,  a  także  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej
w Aleksandrowie Łódzkim,
8) wydarzenia  integracyjne dla społeczności lokalnej.

Kwota całkowita: 107 117,08 zł
Wkład własny finansowy: 0,00zł
Wkład własny osobowy: 3720 zł zł

 Projekt „Klub NOTA BENE – rozwój, pasja, kreacja”  realizowany w ramach partnerstwa
między  Stowarzyszeniem  Profilaktyki  i  Resocjalizacji  AD  REM  i  Gminą  Aleksandrów  Łódzki
współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  EFS,  poddziałania  IX.2.1  Usługi
społeczne i zdrowotne RPO WŁ. Projekt realizowany od 03.2016 d0 12.2017.

Cel główny projektu

Poprawa  jakości,  dostępności  i  różnorodności  usług  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży  zagrożonej
wykluczeniem  społecznym  z  terenu  gminy  Aleksandrów  Łódzki  w  okresie  22  m-cy  poprzez
stworzenie  kompleksowego  programu  zajęć  opiekuńczych,  rozwojowych,  edukacyjnych,
skierowanych na: zwiększenie wśród dzieci i młodzieży umiejętności uczenia się (zapamiętywania,
koncentracji,  abstrahowania),  nabywanie kompetencji  społecznych i  edukacyjnych (współpracy,
kontroli emocji, podejmowania ról społecznych) oraz zwiększenie samodzielności, inicjatywności i
przedsiębiorczości.  Cel  główny projektu  jest  zgodny z  celem szczegółowym poddziałania  IX.2.1
RPOWŁ,celem Strategii Integracji i Rozwiązyw. Problemów Społ. dla GminyAŁ 2011-2017,Gminnym
Prog.Wspierania Rodziny 2015-2017,Strategią RozwojuWoj.Łódzkiego2020.

Założenia projektu, grupy docelowe

Projekt  „Klub  NOTA  BENE  –  rozwój,  pasja,  kreacja”  zgodnie  z  zainicjowanym  partnerstwem
pomiędzy  Stowarzyszeniem AD REM a Gminą Aleksandrów Łódzki (AŁ) rozszerza ofertę świetlicy –
KLUB NOTA BENE, pełniącej funkcję ośrodka wsparcia dziennego. Działania projektu skierowane są
do  60 osób (33Dz,  27Ch)  w wieku 11-18 lat  z terenu gminy Aleksandrów Łódzki  zagrożonych
ubóstwem  i  wykluczeniem  społecznym  (w  tym  do  6  osób  z  upośledzeniem
lekkim/umiarkowanym).  Projekt  zakłada  prowadzenie  systematycznych  zajęć  o  charakterze
opiekuńczym, rozwojowym oraz edukacyjnym, będących odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby
dzieci  i  młodzieży  tj.  agresja,  wycofanie,  udział  w  grupach  nieformalnych  o  charakterze
przemocowym, problemy w nauce, eksperymentowanie z używkami, uzależnienia itd.

Z uwagi na decydujący wpływ najbliższego otoczenia na sytuację społeczno-zawodową młodzieży,
wsparciem docelowo zostanie objętych również 40 osób dorosłych – rodziców dzieci (30K, 10M).
Główne  problemy  diagnozowane  w  tej  grupie  to:  bezradność  opiekuńczo-wychowawcza,
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wynikająca  z  braku  umiejętności  wychowawczych,   dziedziczonej  bezradności  oraz
nagromadzonych  problemów  wymagających  specjalistycznej  pomocy,  jak  również  brak
umiejętności  podtrzymywania  relacji  rodzinnych,  konsekwentnego  postępowania,  komunikacji,
radzenia sobie z emocjami oraz świadomości znaczenia swych ról w funkcjonowaniu rodziny.

Realizowane zadania

Zadanie 1 -  Klub NOTA BENE - indywidualna praca z tutorem (III. 2016 - XII. 2017)

Tutoring  to  podstawowa  forma  wsparcia  oferowana  w  ramach  projektu,  zakładająca
systematyczną  i  zindywidualizowaną  pracę  z  młodzieżą.  Wsparciem  tutora  są  objęci  wszyscy
uczestnicy  projektu.   Celem  pracy  tutora  jest  wspieranie  młodych  osób  w  rozwoju  oraz  w
osiąganiu samodzielności i dojrzałości. Każdy uczestnik pracuje indywidualnie ze swoim tutorem co
najmniej 1h/tydzień. Poprzez szczegółową diagnozę tutorzy opracowują wspólnie z uczestnikami
indywidualne ścieżki rozwoju osobistego, a następnie czuwają nad ich prawidłową realizacją(okres
realizacji  danej  ścieżki  6-20 miesięcy).   Tutor odpowiada za właściwy przebieg realizacji  ścieżki
każdego z uczestników, jak również za monitoring, ewaluację oraz bieżące korygowanie ustaleń.
Każda ścieżka uwzględnia  potrzeby, deficyty, zainteresowania i potencjał uczestnika, co przekłada
się na rodzaj  wsparcia otrzymanego w projekcie. 

Zadanie 2 – Klub NOTA BENE – zajęcia wszechstronnie rozwijające uczestników i zapobiegające
wykluczeniu społecznemu (IV.2016 - XII.2017)

ZAJĘCIA TEMATYCZNE odbywają się od poniedziałku do soboty (co najmniej 4 razy w tygodniu po 4
godziny  zajęć)  w  formie  warsztatów  skierowanych  na  rozwój  zainteresowań,  kompetencji
osobistych oraz umiejętności społecznych. Młodzież uczy się realizować i wyrażać siebie, rozwija
swoje zdolności i predyspozycje co wpływa na poprawę samooceny i nabranie pewności siebie.
Uczestnicy rozszerzają swoje horyzonty dotyczące świata i najbliższego otoczenia, a także  uczą się
samodzielności uczęszczając na następujące zajęcia:
ARTYSTYCZNE:  stworzenie  możliwości  wyrażania  siebie,  uwrażliwienie  na  świat,  ćwiczenie
sprawności manualnych, rozwijanie wyobraźni
EDUKACYJNE (biologiczne,  chemiczne,  fizyczne i  astrologiczne):  przedstawienie nauk ścisłych w
sposób ciekawy w powiązaniu z otaczającym światem za pomocą nowych technologii
SPORTOWE (sztuki  walki,  piłka  nożna i  siatkowa,  bieganie,  pływanie):  propagowanie zdrowego
stylu życia, kształtowanie zdrowej rywalizacji
SURVIVALOWE: uwrażliwienie na ekologię, rozbudzenie kreatywności i samodzielności
KULINARNE: poznanie kuchni świata, nauka savoir vivre i gotowania
TANECZNE:  funkcjonowanie  grupy  tanecznej,  nauka  współpracy,  rozwój  sprawności  fizycznej,
koordynacji ruchowej, wzmocnienie samooceny. 
HISTORYCZNO-KULTUROWE: 10 wyjazdów jedno lub dwudniowych na obszarze woj. łódzkiego
Każdy uczestnik weźmie udział w co najmniej 3 z wymienionych poniżej zajęć -min. 24 h/m-c.

ZAJĘCIA Z DOR. ZAWODOWYM (grupowe – 2h/tydzień; indywidualne – 2h na uczestnika/projekt).
Zajęcia  grupowe,  prowadzone  przy   wykorzystaniu  nowoczesnych  narzędzi  tj.  edukacyjne  gry
komputerowe, tablica multimedialna i tablety, gry symulacyjne itp., uświadomią uczestnikom ich
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predyspozycje  i  zainteresowania  zawodowe.  Z  kolei  na  zajęciach  indywidualnych  każdy  z
uczestników opracuje wraz z doradcą indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego.

Zadanie 3 – Klub NOTA BENE – program „W drodze na szczyt” (IV.2016 - XII.2017)

Program „W Drodze na Szczyt” będzie realizowany poprzez działania:
I – zajęcia na ściance wspinaczkowej (2 x w tygodniu  po 3 godziny- - pn i śr 15.00-18.00 Łódź
MANUFAKTURA,  dojazd  samodzielny)  wyposażające  uczestników  w umiejętności  praktyczne  w
zakresie  wspinaczki,  naukę  współpracy,  podejmowania  wyzwań,  prowadzenia  zdrowego  stylu
życia, wzmacniające samoocenę.
II – kursy i  szkolenia (w tym kursy wyjazdowe):  zajęcia oswajające ze wspinaczką, cykl kursów,
które  dają  wiedzę  i  umiejętności  pozwalające  samodzielnie  poruszać  się  w  skałach  oraz  kurs
operatora ścianki wspinaczkowej umożliwiający podjęcie w przyszłości pracy zarobkowej. 
III – zajęcia teoretyczno-terenowe (2 x w miesiącu po 3h w Aleksandrowie Łódzkim) wyposażające
uczestników  w  wiedzę  dotyczącą  wspinaczki,  ekologii,  geografii,  pierwszej  pomocy,  survivalu,
trenujące samodzielność, zaradność, umiejętność współpracy w grupie (w tym 2 wyjazdy po 4 i 5
dni na terenie woj. łódzkiego)
IV – zajęcia edukacyjno-rozwojowe (2x w miesiącu w Aleksandrowie Łódzkim))  pozwalające na
przepracowanie doświadczanych emocji i przeżyć oraz uwewnętrznienie zmian jakie pod wpływem
działań programu zajdą w świadomości i zachowaniu uczestników. 
Program „W drodze na szczyt” wpłynie na rozwój osobisty i emocjonalny beneficjentów, rozwinie
ich umiejętności społeczne i indywidualne. 

Zadanie 4 -Klub NOTA BENE - programy pomocy dzieciom poprzez pracę z całą rodziną (IV.2016 -
XII. 2017)
W ramach projektu zrealizowane będą dwa programy przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu
młodych  ludzi,  poprzez   pomoc  całej  rodzinie.  Weźmie  w nich  udział  60  uczestników  wraz  z
rodzicami.

I. Psychoedukacyjny Program Wzmacniania Rodziny (8edycji)
Działanie koncentruje się na rozwijaniu zdolności wychowawczych i sprawowaniu kontroli przez
rodziców  oraz  udoskonalaniu  umiejętności  interpersonalnych  i  indywidualnych  wśród
nastolatków.  Zadanie  przyczyni  się  do  niwelowania  aspołecznych  zachowań  dzieci  i  młodzieży
(stosowanie używek, absencja szkolna, przynależność do destrukcyjnych grup społecznych itp.)  W
ramach programu realizowane będą cykle warsztatów dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz całych
rodzin. Harmonogram 1 edycji - 7 spotkań dla rodziców i dzieci (równolegle), 7 spotkań dla całych
rodzin, 2 spotkania ewaluacyjne. Jedna edycja trwa 2 miesiące i zakłada udział 5-7 rodzin.

II. Trening Relacji Opiekuńczych (TRO-p) (4edycje)
Działanie koncentruje się na uruchomieniu naturalnych zasobów opiekuńczych w relacji  rodzic-
dziecko  i  dziecko-rodzic,  rozwoju  osobistym,  nabywaniu  lepszych  umiejętności  komunikacji  w
rodzinie, oraz podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji.
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Harmonogram 1 edycji - 9 spotkań dla rodziców i dzieci (równolegle), 3 spotkań dla całych rodzin,
2 spotkania oceniające, 2 spotkania ewaluacyjne. Jedna edycja trwa 4-5 miesięcy i zakłada udział
5-7 rodzin.

Zadanie 5 - Klub NOTA BENE - terapia metodą EEG Biofeedback (IV.2016 - XII. 2017)

W ramach projektu powstała pracownia biofeedback, w której realizowane są zajęcia – tzw. sesje
biofeedbackowe.   Proponowana  metoda  jest  metodą  nieinwazyjną,  nie  wywołującą  skutków
ubocznych,  polegającą  na  prowadzeniu  treningów  poprawiających  efektywność  pracy  mózgu i
zakładającą ok. 20 sesji  po 45 min każda 1/tygodniu. Włączenie tego rodzaju wsparcia wynika z
diagnozy i jest uwzględniane w ścieżce rozwoju osobistego. Łącznie w zadaniu weźmie udział 40
uczestników (800 sesji biofeedback). Terapia EEG-Biofeedback zwiększa iloraz inteligencji (IQ) oraz
pozytywnie wpływa na zdolności poznawcze i zdolność uczenia się. 

Kwota całkowita: 967 166,14 zł
Wkład własny finansowy: 50 370,00 zł
Wkład własny osobowy: 0,00 zł

 Projekt  „Wędkuję,  fotografuję,  zwiedzam”  współfinansowany  z  Urzędu  Miasta  Łodzi,
realizowany 11.2016 – 12.2016r.

W ramach projektu podjęto następujące działania:

Szkolenie dotyczące zasad amatorskiego połowu
Dnia  28.11.2016  r.  dla  adresatów  projektu  zostało  przeprowadzone  dwugodzinne  szkolenie,
podczas  którego  zaznajomieni  zostali  z  regulaminem  amatorskiego  połowu  ryb,  teoretyczną
wiedzą dotyczącą wędkarstwa, gatunkami ryb występującymi w polskich wodach, ich wymiarami i
okresami ochronnymi.
Kurs fotografii plenerowej
Dnia 02.12.2016 r. adresaci projektu uczestniczyli  w kursie fotografii plenerowej w wymiarze 6
godzin, przeprowadzonym przez firmę „Fotowytwórnia”. Dzięki kursowi wychowankowie poznali
teoretyczne i praktyczne aspekty fotografowania przyrody.
Wyjazd szkoleniowy nad Zalew Sulejowski
Wycieczka odbyła się w dniach 3-4 12.2016 r. W czasie wyjazdu jego uczestnicy zaznajomili się z
metodami wędkowania gruntową (pierwszy dzień wyjazdu) i spławikową (drugi dzień wyjazdu).
Podczas  wyjazdu  pierwszego  dnia  odbyła  się  również  wycieczka  rowerowa  dookoła  Zalewu
Sulejowskiego.  Wycieczka  odbyła  się  na  trasie  :  Przygłów  –  Barkowice  –  Bronisławów  –
Smardzewice  –  Zarzęcin  –  Sulejów  –  Przygłów.  W trakcie  wyjazdu  młodzież  miała  możliwość
fotografowania przyrody.
Warsztaty na temat form ochrony przyrody
Zajęcia  zostały  przeprowadzone  dnia  5.12.2016  r.  Miały  charakter  pogadanki  podczas  której
uczestnicy zdobyli  wiedzę na temat jak chroniona jest przyroda w województwie łódzkim, oraz
poznali  formy ochrony przyrody w ramach sieci „Natura 2000” na przykładzie jeziora Jeziorsko,
poznali chronione gatunki ptaków mające swoje lęgowiska w rezerwacie Jeziorsko.
Wycieczka nad jezioro Jeziorsko
Wycieczka  odbyła  się  w  dniach  10-11.12.2016  r.  W  czasie  wycieczki  młodzież  poznawała  i
fotografowała chronione gatunki roślin i zwierząt w rezerwacie ornitologicznym „Jeziorsko” i nad
rzeką  Wartą.  Podczas  pierwszego  dnia  młodzież  uczyła  się  wędkowania  metodą przepływanki,
podczas drugiego dnia metodą spinningową.

7



Konkurs  wiedzy  ekologicznej  dla  wychowanków  świetlicy  środowiskowej  w  Aleksandrowie
Łódzkim.
Konkurs  odbył  się  15  grudnia  2016  r.  Młodzież  biorąca  udział  w  projekcie  miała  możliwość
podzielenia  się  zdobytą  wiedzą  i  doświadczeniem  z  dziećmi  ze  świetlicy  środowiskowej  w
Aleksandrowie  Łódzkim.  Dzielenie  się  wiedzą  miało  formę  pogadanki,  po  zakończeniu  której
uczestnicy  projektu  przeprowadzili  dla  dzieciaków  ze  świetlicy  konkurs  wiedzy  ekologicznej  z
nagrodami. Pogadankę i konkurs przeprowadzili sami uczestnicy projektu. Pierwotnie (zgodnie z
umową i harmonogramem) konkurs powinien być przeprowadzony w jednej z łódzkich świetlic
środowiskowych. Ponieważ inicjatywa zorganizowania konkursu wiedzy ekologicznej nie spotkała
się  z  aprobatą  osób  prowadzących  świetlice  środowiskowe  w  Łodzi,  powyższy  konkurs  został
przeprowadzony  w  świetlicy  środowiskowej  mieszczącej  się  w  Aleksandrowie  Łódzkim  na  ul.
Warszawskiej 10.
Wystawa fotograficzna
Zorganizowano na terenie MOS nr 3 wystawę fotograficzną dokumentującą działania podjęte w
ramach projektu. Wystawę mogli podziwiać pozostali wychowankowie MOS nr 3, dzieci ze szkoły
podstawowej nr 40 w Łodzi,  oraz mieszkańcy osiedla im. Montwiłła Mireckiego w Łodzi. W ten
sposób  uczestnicy  projektu  zbudowali  pozytywny  obraz  wychowanka  w  oczach  społeczności
lokalnej. Do dnia dzisiejszego zdjęcia z wystawy zdobią ściany internatu MOS nr 3 w Łodzi.
Konkurs wiedzy ekologicznej dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi
22.12.2016 r. uczestnicy projektu, podczas zebrania „społeczności ośrodka”, opowiedzieli innym
wychowankom MOS nr 3 o działaniach które podejmowali w trakcie trwania projektu. Podzielili się
zdobytymi doświadczeniami  a następnie bazując  na dotychczas zdobytej  wiedzy przeprowadzili
wśród  swoich  kolegów  w  MOS  nr  3  konkurs  wiedzy  ekologicznej.  Dla  pierwszych  trzech
zwycięzców przewidziane były nagrody. Przeprowadzając konkurs, uczestnicy projektu zaciekawili
swoich kolegów tematyką ochrony przyrody i nowym hobby jakim jest wędkarstwo.
Cykl spotkań socjoterapeutycznych.
Raz  w  tygodniu  przeprowadzane  były  zajęcia  socjoterapeutyczne  dla  uczestników  projektu.
Łącznie  przeprowadzono  pięć  spotkań,  każde  po  półtorej  godziny.  Na  spotkaniach  na  bieżąco
rozwiązywane  były  problemy  indywidualne  i  grupowe  związane  z  funkcjonowaniem  Klubu.
Uczestnicy analizowali na spotkaniach przeżycia osobiste i sytuacje społeczne zaistniałe podczas
zajęć praktycznych zarówno pod kątem rozwoju indywidualnego jak również społecznego

Kwota całkowita: 2445,56 zł
Wkład własny finansowy: 136,40 zł
Wkład własny osobowy: 0,00 zł

III. Działalność gospodarcza: 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV. Sprawozdanie z działalności Zarządu:

W roku 2016 Zarząd Stowarzyszenia spotykał się systematycznie w celu omawiania  bieżących spraw
organizacji i  składanych wniosków. Zarząd podjął cztery uchwały dotyczące:

1. Przekazania  otrzymanych z 1% wpłat opatrzonych dopiskiem „dla Grzegorza Cieślara”  Panu
Grzegorzowi Cieślarowi na pokrycie kosztów związanych z leczeniem.

2. Przyjęcia czterech nowych członków, tj:
p. Nadiny Milewskiej-Pindor,
p. Katarzyny Marchewki,
p. Moniki Łabacz,
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p. Natalii Szubańskiej
3.  Zaciągnięcia  pożyczki  w wysokości  15 000 zł  na zakup sprzętu  EEG-Biofeedbck  do realizacji

projektu „Klub NOTA BENE – rozwój, pasja, kreacja”.
4. Zmian w regulaminie świetlicy środowiskowej „Klub NOTA BENE”.

W  dniu  27.06.2016  roku  odbyło  się   Walne  Zebranie  Członków,  na  którym  zatwierdzone  zostało
sprawozdanie  merytoryczne  oraz  finansowe  za  rok  2015.  Na  spotkaniu  omówione  zostały  plany
organizacji na najbliższy czas.

V. Informacje dotyczące zatrudnienia, płac lokatach bankowych

W 2016 roku członkowie swoje funkcje pełnili społecznie.
Stowarzyszenie  w  ramach  realizacji  zleconych  zadań  uzyskało  dotacje,  które  w  pozwoliły  na
podpisywanie umów zlecenie.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku Stowarzyszenie AD REM” posiadało w kasie głównej kwotę 71,21 w
kasie KNB 00,00 oraz w kasie  NOTA BENE   1535,21
W 2016  roku Stowarzyszenie  nie  udzielało  pożyczek,  została  zaciągnięta  jedna pożyczka  na  zakup
sprzętu EEG – Biofeedbac w wysokości 15 000 zł. 

VI. Uzyskane przychody

W 2016 roku Stowarzyszenie  uzyskało  przychód w wysokości  (na dzień  31.12.2016)  501993,09 zł.
Podstawowe źródłem przychodów Stowarzyszenia stanowią dotacje oraz składki członkowskie. 

 VII. Koszty

W 2016 roku Stowarzyszenie poniosło w ramach prowadzonej działalności statutowej koszty: (na dzień
31.12.2016)
1.  Koszty realizacji zadań statutowych – 419605,56 zł
2.   Koszty administracyjne – 5908,54 zł

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

VII. Kontrole

Kontrola  doraźna  projektu  „Klub  NOTA  BENE  –  rozwój,  pasja,  kreacja”   współfinansowanego  ze
środków Unii Europejskiej w ramach EFS, poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ.
Wynik kontroli – pozytywny. 
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