MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE
STOWARZYSZENIA PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI AD REM
za rok 2018
I.

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się po zmianie w Zgierzu ul. Rembowskiego 36/40 obecnie w
KRS w Łodzi przy ul. Praussa 2, organizacja oczekuje na zmianę wpisu.

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 – Wiceprezes Stowarzyszenia,
3. Anna Ziober – Skarbnik Stowarzyszenia
4. Beata Maniak – Członek Zarządu
5. Michał Główczyński – Członek Zarządu
Osoby odpowiedzialne za reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz to:
j.w.

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
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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
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
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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;
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
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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 2018 roku działanie było realizowane w formie zadania
powierzonego przez Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki.
Realizowane działania:
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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 10-18 lat
szukającej wsparcia, pomocy oraz miejsca gdzie można spędzić wolny czas atrakcyjnie i
bezpiecznie. Placówka działała 6 dni

w tygodniu od poniedziałku do soboty w godzinach

dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców, minimum 4 godziny dziennie. Zapewnia:
1) opiekę i wychowanie młodzieży korzystającej z placówki ;
2) dożywianie;
3) pomoc w nauce;
4) organizację czasu wolnego, zabawę 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) współpracę 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: 128 455,37zł
Wkład własny finansowy: 730,00 zł
Wkład własny osobowy: 17 080,00 zł
Kwota dofinansowania: 105 000,00 zł
 Projekt „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój”

realizowany w ramach partnerstwa między

Stowarzyszeniem Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Aleksandrowie Łódzkim i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zgierzu współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach EFS, poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT.
Projekt realizowany od 01.2018 do 06.2020.
Cel główny projektu:
Projekt zakłada objęcie kompleksowym wsparciem dzieci i młodzieży (do 60 dziewcząt i 40
chłopców) w wieku 10 – 18 lat znajdujących się z różnych powodów w kryzysowych sytuacjach
życiowych.
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Wsparcie dzieci i młodzieży obejmuje możliwość uczestniczenia w Klubie „ Obudź Jutro” na terenie
Zgierza i Klubie ”Nota Bene” w Aleksandrowie Łódzkim. Oferta klubowa w obydwu miejscach
rozszerzona jest o zajęcia rozwojowe i edukacyjne, pomoc psychologiczną, pedagogiczną,
logopedyczną bądź też udział w programie WNDS czy we wsparciu w postaci streetworkingu.
Realizowane działania.
1. Kluby Obudź jutro w Zgierzu i Nota Bene w Aleksandrowie Łódzkim.
Proponują młodym ludziom pobyt w miejscu, w którym czują się oni bezpiecznie i swobodnie,
wspólnie spędzają czas wolny (odrabianie lekcji z pomocą specjalistów, posiłki, gry, zabawy,
uroczystości, pracę społecznością socjoterapeutyczną) Zajęcia specjalistyczne dobierane są
indywidualnie do potrzeb uczestnika projektu na podstawie jego preferencji, zainteresowań,
osobistej motywacji i obszarów do doskonalenia. Kluby pracują w oparciu o społeczność
socjoterapeutyczną, w której wspólnie (dzieci i dorośli) wypracowują normy, zasady, organizację
pobytu w klubie, rozwiązują sprawy związane z codziennością, ale też wydarzeniami kryzysowymi
lub uroczystymi. Daje to możliwość realnego doświadczania sprawczości i konsekwencji swojego
działania, w znacznym stopniu przyśpieszając rozwój społeczny uczestników projektu.
Proponowane w ramach projektu zajęcia obejmują:
 Zajęcia edukacyjne- rozwijające jako kluczowe kompetencje naukowe z takich dziedzin jak:
matematyka, fizyka, chemia, technika, astrologia.
 Zajęcia kulinarne będące okazją do rozszerzania doświadczeń wielozmysłowych i rozwijania
umiejętności współpracy i współdziałania, a także nabywania umiejętności zdrowego
odżywiania się (samodzielne a jednak grupowe przygotowywanie potraw z różnorodnych
regionów świata, a także regionów Polski, propagowanie zdrowego i ekologicznego
odżywiania się, rozszerzanie spektrum znanych potraw o potrawy z kuchni wegetariańskiej
i wegańskiej).
 Zajęcia survivalowe , których celem jest również uwrażliwienie na ekologię, rozwijanie
kreatywności i poczucia sprawczości, odbywające się w terenie, związane z wykonywaniem
różnorodnych zadań, min są to gry miejskie.
 Zajęcia sportowe propagujące ruch i zdrowy styl życia, wzmacniające poczucie siły i własnej
wartości są to: sztuki walki, gry zespołowe, bieganie, pływanie.
 Zajęcia komputerowe zakładające doskonalenie posługiwania się komputerem jako
narzędziem szeroko pojętej edukacji.
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 Zajęcia artystyczne związane z rozwijaniem wyobraźni, umiejętności wyrażania siebie w
różnych

formach

plastycznych,

doskonaleniem

umiejętności

posługiwania

się

różnorodnymi technikami plastycznymi, uczestnictwem w kulturze.
 Zajęcia historyczno – kulturowe odbywające się poza terenem klubów, w postaci 10
jednodniowych wyjazdów, mające za zadanie rozwijanie kompetencji związanych z
uczestnictwem w różnorodnych środowiskach kultury (kino, teatr, opera, muzeum, galeria
sztuki, koncertj, etc…), rozwijanie poczucia przynależności kulturowej i rozbudzanie
potrzeb uczestnictwa w kulturze.
 Pomoc psychologiczna to indywidualne wsparcie uczestników projektu, w sytuacjach
kryzysowych w domu, szkole, grupie rówieśniczej (w klubach i poza nimi).
 Pomoc logopedyczna to wsparcie dzieci poprzez rozpoznawanie zaburzeń i terapię mowy i
komunikacji językowej.
 Pomoc pedagogiczna w przypadku potrzeby rozwiązywania problemów szkolnych
uczestników projektu we współpracy ze specjalistami prowadzącymi zajęcia w projekcie,
oraz pedagogami i nauczycielami w szkołach uczestników projektu.
 Biofeedbeck specjalistyczne działania ukierunkowane na poprawę efektywności pracy
mózgu.
 Konsultacje lekarza psychiatry w przypadku konieczności konsultacji zachowań
zaburzających dziecku właściwe funkcjonowanie w środowisku rodzinnymi/lub szkolnym.
2. Program „W Drodze na Szczyt”
Skierowany do 36 uczestników w 3 edycjach, po 12 osób w każdej. Umożliwiający rozwój
fizyczny, osobisty i emocjonalny uczestników, poprawę umiejętności społecznych i
indywidualnych, wzrost wiedzy w zakresie wspinaczki skałkowej. ZAKRES TEMETYCZNY:
 zajęcia na ściance wspinaczkowej (2x w tygodniu po 3h)
 kursy i szkolenia dające możliwość samodzielnego poruszania się w skałach
 zajęcia teoretyczno-terenowe wyposażające w wiedzę dot. wspinaczki, ekologii, geografii,
pierwszej pomocy, survivalu
 Klub WDNS- W ramach klubu realizowane są zaj.edukacyjno-rozwojowe.
3. Streetworking
Realizowany przez partnera OPS AŁ. Umożliwia pracę z młodzieżą, która nie chce
funkcjonować w ramach typowych placówek wsparcia dziennego. Streetworkerzy pracują w
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środowisku młodych, prowadzą mediacje społeczne w grupie rówieśniczej (pomoc w
rozwiązywaniu problemów szkolnych, zdrowotnych, domowych, itp.); uczą przestrzegania
norm społecznych i funkcjonowania w społeczeństwie; realizują wraz z młodzieżą projekty
społeczne (wychwytują talenty, wzmacniają je i pobudzają do realizacji różnorodnych działań.
4. Wsparcie rodziców/opiekunów
Działania realizowane przez partnerów: OPS AŁ i MOPS ZG. Obejmuje ono udział w kursach i
szkoleniach podnoszących umiejętności wychowawcze tj: „Szkoła dla rodziców”, „Trening
Relacji Opiekuńczych”, „Program Wzmacniania Rodziny”. Jedocześnie otrzymują indywidualne
wsparcie specjalisty w zakresie pomocy rodzinie.
Wszystkie formy pracy prowadzone są poprzez trenerów nie tylko doświadczonych w swoich
specjalizacjach, ale również w pracy z dziećmi i młodzieżą. W projekcie przewidziana jest jego
ewaluacja i superwizja w celu stałego monitorowania efektów i korygowania działań trenerów
Kwota całkowita: 2 905 273,75 zł
Kwota dofinansowania: 2 757 925,75 zł
Wkład własny: 147 348,00 zł
 Projekt : POZA CZASEM – Artystyczna strefa relaksu dla seniorów. Realizowany i sfinansowany w
ramach środków zadania Mikrogranty dla seniorów finansowanego ze środków Miasta Łodzi
realizowanego przez Centrum OPUS
Termin realizacji :
Data rozpoczęcia: 2.11.2018r.
Data zakończenia: 30.11.2018r.
Cel główny projektu:
Celem projektu było budowanie i pielęgnacja relacji międzypokoleniowej poprzez działania
artystyczne, wzmacnianie więzi, budowanie poczucia własnej wartości, rozbudzanie kreatywności
wśród seniorów. W projekcie wzięły udział 2 grupy : jedna to grupa seniorów z Domu Dziennego
Pobytu przy ul. Grota Roweckiego w Łodzi (40 osób), drugą stanowili podopieczni Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi – młodzież w wieku od 12 do 16 lat ( 24 osoby).
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Realizowane działania:
1. Działanie 1.
Spotkanie międzypokoleniowe ze sztuką w tle. SENIORZY JUNIOROM. Warsztaty artystyczno
integracyjne dla seniorów z udziałem młodzieży (3 warsztaty 1 godzinne dla grupy od 20-25
seniorów i 8-10 młodzieży). Warsztat zaprojektowany i zrealizowany został tak, aby seniorzy mieli
szansę zbudować w sobie poczucie własnej wartości i otworzenia się na drugiego człowieka. Cel
został osiągnięty. Warsztaty zaowocowały nawiązaniem wzajemnych kontaktów i współpracy
dwóch grup wiekowych. Cieszy nas fakt, że formuła warsztatów zainteresowała znacznie większą
grupę osób niż ta, która początkowo wyraziła zainteresowanie udziałem w projekcie. Forma
integracji i zabawy manualnej przy wykorzystaniu języka sztuki cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem. Uczestnicy przeprowadzili ze sobą serię wywiadów, odbyli rozmowy,
wymieniali się doświadczeniami. Projektowali układy znalezionych na złomowisku elementów,
które w późniejszym etapie posłużyły nam do zbudowania dwóch kapsuł czasu- upcyclingowych
instalacji. Nie tylko projektowali oni kapsuły, ale wykonali kwiatowe nakrycia głowy i modowe
ozdoby, które wykorzystaliśmy podczas sesji zdjęciowej. Wydrukowane fotografie, w późniejszym
etapie stały się częścią dwóch kapsuł czasu.
2. Działanie 2.
Spotkanie międzypokoleniowe ze sztuką w tle. JUNIORZY SENIOROM. Warsztaty artystyczno
integracyjne dla seniorów z udziałem młodzieży (3 warsztaty 1 godzinne dla grupy od 20-25
seniorów i 10-12 młodzieży). Podczas drugiego spotkania młodzież i seniorzy włączeni zostali w
artystyczne działania, które sprzyjały dalszej integracji i pielęgnowaniu nawiązanych wcześniej
znajomości. Nie tylko projektowali oni kapsuły, ale wykonali obrazy wielkoformatowe z
wykorzystaniem techniki rysunkowej, malarskiej i collage. Stworzyli opowieści łączące losy
wykreowanych przez nich postaci. Młodzież zainicjowała dalszy dialog z seniorami
przeprowadzając kolejną serię wywiadów. Zebraliśmy w ten sposób kompletny materiał, który w
późniejszym etapie stał się budulcem kapsuł czasu. W działaniu drugim udział wzięli podopieczni
Domu Dziennego Pobytu (32osoby powyżej 60 roku życia) i młodzież z Ośrodka Socjoterapii
numer 3 ( 12 osób) wraz z opiekunem.
3. Działanie 3.
Budowanie i montaż instalacji artystycznych i kapsuł czasu wydarzenie o charakterze
integracyjnym dla seniorów z udziałem (od 20-25 seniorów i 15-20 młodzieży). Wzajemna
współpraca seniorów i młodzieży podczas ostatniego-finałowego działania(dn. 29.11.2018) stała
się płaszczyzną obustronnej inspiracji i wymiany doświadczeń, co w konsekwencji wzmocniłoich
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więzi jako społeczności lokalnej. W działaniu finałowym udział wzięli podopieczni Domu Dziennego
Pobytu (27osób powyżej 60 roku życia) i młodzież z Ośrodka Socjoterapii numer 3 (17 osób) wraz
z opiekunem. Dnia 28.11.2018 młodzież (7 osób) brała udział w przygotowaniu podłoża i
montażu kapsuły czasu w ogrodzie Ośrodka Socjoterapii. Seniorzy i młodzież wspólnie montowali i
ozdabiali kapsułę w Domu dziennego pobytu. Dzielili się zrobionymi wcześniej fotografiami,
oprawiali je w ozdobne ramy. Otrzymali zakupione przez nas elementy wystroju wnętrza( między
innymi donice, świecące lampiony, koce, poduszki, pudełka do przechowywania, zdobiony obrus).
Elementy te umiliły i ożywiły przestrzeń , przypadając do gustu młodzieży i seniorom. Wszyscy
uczestnicy projektu otrzymali dyplomy i pamiątkowe bombki świąteczne, symbolizujące nawiązaną
więź. Wspólne śpiewanie- karaoke z muzyką z dawnych lat i utworami współczesnymi wybranymi
przez młodzież, były niezwykle miłym zakończeniem projektu. Najbardziej satysfakcjonuje nas fakt,
że obie strony wyraziły chęć do uczestniczenia w kolejnych projektach, dalszej współpracy i
integracji na polu artystycznym.
Całkowity koszt projektu : 8 430,00 zł
Kwota dotacji : 8 000,00 zł
Wkład własny : 430,00 zł

III. Działalność gospodarcza:
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV Kontrole
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano w organizacji żadnych kontroli.
Kontrola ZUS – wynik pozytywny. Na koncie Stowarzyszenia widnieje nadpłata składek.
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