Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP w 2016r.
Pełna nazwa: Akademia Inicjatyw Młodzieżowych
Siedziba: ul. Iwaszkiewicza 15 09-500 Gostynin
Data wpisu KRS: 10.03.2003r.
Nr. KRS: 0000153188
REGON: 611396924
Zarząd: Jolanta Wasilewska, Anita Stachowska, Krystyna Kobucińska
Cele działalności statutowej Akademii:
1. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie inicjatyw młodzieżowych, w tym rozwijanie twórczości i kreatywności
dzieci i młodzieży.
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej.
4. Angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności
ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności
i zainteresowań rekreacyjnych i sportowych.
5. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia dzieci i młodzieży
w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz pomoc organizacyjna i
materialna rodziców i sympatyków akademii.
6. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu w tym sportów
ekstremalnych.
8. Rozwój turystyki, krajoznawstwa.
9. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
10. Angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności
kulturalnej i artystycznej.
11. Działalność naukowa, naukowo techniczna i oświatowa
12. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
13 Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy miedzy społeczeństwami.
14. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem
patologiom społecznym i uzależnieniom,
15. Pomoc społeczna, wyrównywanie szans w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej, osobom wykluczonym społecznie oraz wyrównywania
szans tych rodzin, osób.
16. Organizowanie czasu wolnego oraz praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą z
rodzin ubogich i patologicznych.
17. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
18. Działalność na rzecz ochrony zdrowia.
W roku 2016 w ramach swej nieodpłatnej działalności statutowej Akademia Inicjatyw
Młodzieżowych” podjęła następujące inicjatywy.
1. W ramach działalności nieodpłatnej od stycznia do grudnia 2016 r. przy AIM działała sekcja Mini
Saryt, skierowana do dzieci w wieku 10-13. W programie sekcji Mini Saryt znalazły się między

innymi: zajęcia z Krav Maga Junior i procedur bezpieczeństwa, poznawanie węzłów i
wykorzystywanie ich w praktyce, nauka szyfrów, zajęcia wspinaczkowe na sztucznej ściance na
terenie bazy akademii, pierwsza pomoc, zajęcia z fantomem, obsługa sprzętu AED, zajęcia na
basenie, topografia, szukanie śladów leśnego życia, nauka szyfrów, łucznictwo, mały survival,
łowienie ryb, budowanie tratwy, trening dzielności i przetrwania w trudnych, nietypowych
sytuacjach, trening pozytywnego myślenia i optymistycznego patrzenia na życie. Dzieci z sekcji
wyjechały również do Płocka na zajęcia na sztucznej ściance wspinaczkowej w Orlen Arena
(marzec 2016).W kwietniu Mini Saryt zaprezentował również swoje umiejętności z zakresu
ratownictwa medycznego podczas powiatowych zawodów ruchu drogowego.
2. Również w ramach działalności nieodpłatnej od stycznia do sierpnia 2016 r. przy AIM działa
sekcja artystyczna Bum Paka Bam To zajęcia dla dzieci w wieku od 10 do 14 roku życia,
zainteresowanej teatrem, występami publicznymi, współtworzeniem spektakli. Zajęcia odbywały
się na terenie Miejskiego Centrum Kultury w poniedziałki od 16.00-17.30.Zachęcaliśmy
uczestników do wyrażania siebie na scenie, na zajęciach gościliśmy gwiazdy m.in. Giovnego
Castellanos-reżysera z Teatru w Olsztynie, Joannę Teślę -wieloletnią aktorkę, tancerkę i
choreografkę z Teatru Buffo, Kamila Jarosa -aktora z Teatru Rampa.
3. Najstarsza sekcja istniejąca w ramach działalności nieodpłatnej to sekcja DROSS zajęcia
odbywały się od stycznia do czerwca 2016 r. To zajęcia dla młodzieży powyżej 13 roku życia,
zainteresowanej militarystyką, survivalem i wspinaczką. Zajęcia odbywały się na terenie bazy
Akademii w niedziele od 9.00-13.00, jak również w terenie. W programie sekcji DROSS
zrealizowano następujące tematy: survival- budowa schronienia, ogień, woda, psychologia
przetrwania; wspinaczka- wspinaczka klasyczna, techniki alpinistyczne; nurkowanie- nurkowanie
nocne, nawigacyjne; pływanie- doskonalenie technik, ratownictwo; taktyka poruszanie się po
terenie leśnym i zurbanizowanym; bronioznastwo, strzelectwo, paintball, ASG. Zachęcaliśmy
uczestników do aktywnego spędzania czasu wolnego, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów
i zapewniliśmy dostęp do specjalistycznego sprzętu.
4. W roku 2016 zakończyliśmy również prawie dwuletni ogólnopolski Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2015. Projekt nosił nazwę "Przystanek
Równość". Tematem przewodnim projektu było wypromowanie i pobudzenie do życia "Farmy"miejsca, gdzie mogłaby spotykać sie młodzież i realizować swoje pasje. To takie miejsce na ziemi,
gdzie młodzież staja sie kreatorami własnego otoczenia. Ponadto aktywizacja młodych ludzi do
działania, odnajdywania swoich pasji jako sposób na nudę. Całość składała sie z 4 etapów. I
pozyskiwanie wiedzy i umiejętności przez młodzież. II reklama i promocja; III cykliczne zajęcia na
Farmie; IV prezentacja całości przed społecznością lokalną. Efektem działalności grupy był
spektakl "Krok do kwadratu." Niesamowite wydarzenie kulturalne. Na deski teatru trafili młodzi
ludzie, a swoje twórcze doświadczenia i przekaz myśli zawarli w formie spektaklu. "Krok do
kwadratu" powstawał przez kilka miesięcy w czasie warsztatów z reżyserami, aktorami, tancerzami,
choreografami, rysownikami.
Na potrzeby spektaklu odbyły się nagrania w profesjonalnym „Studio Garaż” pana Tomasz
Sarniaka- dwa wyjazdy po 4 godziny. Nagrania w domowym studio Macieja Śniechowskiego.
Kolejne ciekawe doświadczenie artystyczne. Tam powstały teksty puszczane z offu.
5. W okresie od czerwca 2016r do września 2016r. Zrealizowaliśmy program "Lato w mieście",
którego celem było promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez używek oraz organizacja
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gostynińskich blokowisk, spotkania z ciekawymi ludźmi.
Cel główny osiągnięto go poprzez realizację celów szczegółowych. I tak zorganizowaliśmy ciekawe
zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenie gostynińskich blokowisk, w trakcie których promowaliśmy
zdrowy, aktywny tryb życia bez używek. Zorganizowaliśmy ciekawe spotkania, warsztaty z
ciekawymi ludźmi (Luiza Łosiewicz- psycholog, grupa parkurowców Streets Of Silesia Project,
Mateusz Wilk –graffiti, Tomek-Tomo Araucz –Studio Czysta Forma - warsztaty rolkowe i taniec
Break, Bboying), ale też znanymi ludźmi (Tomasz Rodowicz-reżyser z Teatru Chora, Kamil Jaros –

aktor, piosenkarz, opiekun wokalny w Teatrze Rampa, Agnieszka Pawlak- Castellanos –aktorka
śpiewająca z Teatru w Olsztynie, Giovani Castellanos- reżyser z Teatru w Olsztynie, Joanna Teśla –
choreografka z Teatru Buffo”) . Uświadomiono beneficjentów, że ich kontakt z używkami zwiększa
ryzyko zachowań ryzykownych, choćby poprzez zastosowanie na zajęciach alkogogli. Przekazano
informacje na temat szkodliwości używek w formie zabaw tematycznych. Dzięki rozmowom ze
specjalistą psychologiem, wzrosła świadomość uczestników, co do bycia pod wpływem używek i
konsekwencji z tym związanych. Ponadto uświadomiono dzieciom i młodzieży rodzaj zagrożeń
występujących w otoczeniu w kontekście: osób, miejsc, sytuacji, grup. Odbyło się to w formie zajęć
praktycznych, scenek darmowych, ćwiczeń z samoobrony Krav Maga Kids, Junior. Ukształtowano
cechy motoryczne, jak dynamika, wytrwałość, siła, wytrzymałość, poprzez zajęcia praktyczne, np.
pływanie, nurkowanie, wspinaczkę, treningi samoobrony. Dzieci chętnie podjęły się
zaproponowanych przez nas działań o charakterze ruchowym, wykazały się dużą aktywnością.
Podniósł się poziom umiejętności prospołecznych zwłaszcza w kontekście asertywności i
podejmowania decyzji w stresie. Mini treningi asertywności i odgrywanie improwizowanych
scenek wpłynęły na umiejętności dzieci. W zauważalny sposób podniósł się poziom poczucia
własnej wartości, objawiało się to w zachowaniach, w pewności siebie uczestników programu, w
podejmowaniu działań na zajęciach, przełamywaniu nieśmiałości. Projekt był finansowany przez
Urząd Miasta Gostynina.
6. Zrealizowanie projektu w szkołach podstawowych i gimnazjach pt. „Agresja Zero”. Program
skierowany był do uczniów, miał na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
W ramach lekcji wychowania fizycznego odbyły się zajęcia edukacyjne, które cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników. Stanowiły one zachętę dla osób, które
chciałyby nauczyć się radzić sobie z agresją własną lub ta wśród rówieśników. Celem zajęć było
również uświadomienie, iż bierność osób postronnych w sytuacjach konfliktowych jest
równoznaczna ze zgodą na krzywdzenie innych. Projekt był finansowany przez Urząd Miasta
Gostynina.
7. W 2016r. trwały również dalsze pracy nad upiększaniem bazy, w ramach których posadzono
kolejne drzewka ozdobne.
8. Współpracowaliśmy z żeglarskim Klubem Hals i pomagaliśmy w realizacji przedsięwzięcia 9.
„Mała liga paintballu”. Również we współpracy z Klubem Hals odbywały się zajęcia sekcji AIM
Hals, gdzie najmłodsze dzieci 7-8 lat uczyły się pływać na żaglówce typu Optymist. Część zajęć
odbywało się na basenie, część na bazie AIM, a część na Jeziorze Dybanka.
10. Nowością o charakterze wolontariackim był impreza „W rytmie walki” tirem po wózek. W
trakcie której zbieraliśmy fundusze dla niepełnosprwnej dziewczynki Amelki Del Chierico z
przeznaczeniem na zakup wózków. Zebraliśmy 29 992 zł.
11. 24.01.2016 w MCK po raz kolejny dla społeczności lokalnej zagraliśmy spektakl Ghost Town.
Spektakl obejrzało ok. 390 osób.
12. Grupa spektaklowa w styczniu 2016r. zaprezentowała się na dyskotece choinkowej w Szkole
Podstawowej nr 1, uczyła dzieci choreografii do muzyki Michela Jacsona.
13. Młodzież z AIM wspólpracowała również z Active ActionTJ przy nagrania na półkoloniach do
serialu edukacyjnego „Agent Zdrówko”.
14. W kwietniu 2016r. odbył się casting do spektaklu „Krok do kwadratu”. Do castingu mogły się
zgłosić wszystkie osoby chętne do udziału w najnowszym spektaklu. W jury zasiadł m. in. reżyser
Giovanny Castellanos i model Piotr Kaszewski.
15. W czerwcu uczestniczyliśmy wraz z Active Action TJ w organizacji Dnia Dziecka w Szkole
Podstawowej nr3, a następnie w organizacji Dnia Dziecka w Duninowie tym razem również we
współpracy z Klubem Hals.

16. W sierpniu zorganizowaliśmy dla wszystkich chętnych członków AIM kino pod gwiazdami.
Wspólnie obejrzeliśmy film w plenerze i spędziliśmy noc przy ognisku.
W roku 2016 w ramach swej odpłatnej działalności statutowej Akademia Inicjatyw
Młodzieżowych podjęła następujące inicjatywy.
1. W wakacje zostały zorganizowane obozy dla dzieci Cobo i Mimi, a dla młodzieży Jumper Joy.
Obozy odbyły się na ośrodku Relax w Zdworzu.
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:
Akademia nie prowadzi działalności gospodarczej. Wg. KRS: podmiot nie wpisany do rejestru
przedsiębiorców.
A. Przychody z działalności statutowej
217 748,20
I. Statki brutto określone statutem
30 015,00
II. Inne przychody określone statutem
187 733,20
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
90 850,00
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
91 460,00
3 Pozostałe przychody określone statutem
5 423,20
B. Koszty realizacji zadań statutowych
185 923,67
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego100 083,18
2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego
85 840,49
3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
C. Wynik finansowy na działalności statutowej
(wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)
31 824,53
D. Koszty administracyjne
8 456,49
1 Zużycie materiałów i energii
4 629,64
2 Usługi obce
1 589,83
3 Podatki i opłaty
501,98
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
0,00
5 Amortyzacja
1 082,40
6 Pozostałe
652,64
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)
0,72
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji B, D i H)
4,29
G. Przychody finansowe
0,04
H. Koszty finansowe
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
23 364,51
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego
(wielkoć dodatnia)
23 364,51

DAROWIZNA z 1 % podatku 4 423,20 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników.
Stowarzyszenie zgodnie z ustawą o podatku od osób prawnych, jest uprawnione do zwolnienia od
podatku od uzyskiwanych przychodów. Składa roczne zeznanie o wysokości osiągniętego
przychodu, zwolnionego z tego podatku (CIT-8)

