Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za 2012 r.
Pełna nazwa: Akademia Inicjatyw Młodzieżowych „DROSS”
Siedziba: ul. Wspólna 4/26 a 09-500 Gostynin
Data wpisu w KRS: 10.03.2003 r.
Nr KRS: 0000153188
REGON : 611396924
Zarząd:
Jolanta Wasilewska
Anita Stachowska
Krystyna Kobucińska
Przemysław Marciniak
Radosław Topólniak
Agata Michalska
Cele działalności statutowej Akademii
1. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i
młodzieży poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych
Akademii.
2. Umożliwienie czynnego uprawiania sportów, w tym również
ekstremalnych.

3. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w
oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz pomoc
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Akademii.
4. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności
ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych.
5. Rozwój turystyki i rekreacji.
6. Podnoszenie ogólnej kultury fizycznej i świadomości ekologicznej.
7. Organizowanie czasu wolnego oraz praca wychowawcza z dziećmi i
młodzieżą z rodzin ubogich i patologicznych.
8. Organizowanie pomocy merytorycznej, rzeczowej i finansowej dla innych
organizacji społecznych działających na rzecz dzieci i młodzieży.
W roku 2012 w ramach swej działalności statutowej Akademia
Inicjatyw Młodzieżowych podjęła następujące inicjatywy:
1. Powstanie i zrealizowanie programu profilaktycznego dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych, średnich.
Instytut zdrowia i bezpieczeństwa to cykl zajęć przeprowadzonych dla dzieci i
młodzieży ze szkół gostynińskich. Część skierowana do uczniów szkół
podstawowych nosiła nazwę: Instytut zdrowia i bezpieczeństwa – mądry i
dzielny; część skierowana do uczniów gimnazjum i szkół średnich: Instytut
zdrowia i bezpieczeństwa- asertywny i niezależny.
Założone cele zostały zrealizowane. Promowaliśmy zdrowy i bezpieczny styl życia; bez
alkoholu, narkotyków, dopalaczy; zrealizowaliśmy program profilaktyczno-wychowawczy, którego
głównym założeniem było bezpieczeństwo; zmniejszenie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi
problemów alkoholowych i narkotykowych wśród uczniów.
W zakresie celów szczegółowych wykształciliśmy umiejętności przewidywania zagrożeń i
stosowania działań zapobiegawczych; uświadomiliśmy uczniom, iż kontakt z używkami zwiększa
ryzyko zachowań ryzykownych i naraża na dodatkowe niebezpieczeństwo; wykształciliśmy odruch
reakcji na zagrożenia w obronie własnej; uczestnicy opanowali umiejętność udzielania pierwszej
pomocy; wykształciliśmy cechy motoryczne- szybkość, dynamika, wytrwałość, siła, wytrzymałość;
zaktywizowaliśmy uczniów do działania - nauka przez zabawę; u uczestników wzrosło poczucie
własnej wartości; nabyli i doskonalili umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, rozwijali
zainteresowania.

W każdej ze szkół, która przystąpiła do programu zrealizowaliśmy cykl 12 spotkań trwających
60 minut: 4 spotkania z zakresu Krav Maga i procedur bezpieczeństwa; 4 spotkania z pierwszej
pomocy - ratownictwa medycznego; 4 spotkania z ratownictwa wodnego. Spotkania odbywały od
marca do czerwca mniej więcej raz w tygodniu.
Zakładaliśmy iż z każdej ze szkół może wziąć udział 20 osób. Ostatecznie do programu przystąpiła
następująca grupa osób z każdej ze szkół:
Szkoła Podstawowa nr 1- grupa 24 osób
Szkoła Podstawowa nr 3- grupa 20 osób
Gimnazjum nr1- grupa 17 osób
Gimnazjum nr 2- grupa 24 osób
Zespół Szkół Zawodowych-0 osób ( brak chętnych do uczestnictwa w programie, mimo naszej
obecności w ustalonych terminach uczniowie nie stawili się na zajęcia)
Gostynińskie Centrum Edukacji- grupa 9 osób
Liceum Ogólnokształcące- grupa 5 osób
Spotkania odbyły się w terminach:
Szkoła Podstawowa Nr 3
14 kwietnia, 21 kwietnia, 12 maja, 26 maja( sobota) – godz. 10.10-11.10 pływalnia miejska
2 czerwca (sobota) - Gimnazjum nr 2 im Polskich Noblistów godz. 10.10- 11.10
Uczniowie są przyprowadzani i odbierani z miejsca zajęć przez rodziców.
30 marca (piątek) godz. 12.30-13.30 szkoła beneficjenta
13 kwietnia (piątek) godz. 12.30-13.30 szkoła beneficjenta
20 kwietnia (piątek) godz. 12.30-13.30 szkoła beneficjenta
27 kwietnia (piątek) godz. 12.30-13.30 szkoła beneficjenta
18 maja (piątek) godz. 12.30-13.30 szkoła beneficjenta
25 maja (piątek) godz. 12.30-13.30 szkoła beneficjenta
01 czerwca (piątek) godz. 12.30-13.30 szkoła beneficjenta
Gimnazjum Nr 2
14 kwietnia, 21 kwietnia, 12 maja, 26 maja( sobota) – godz. 11.20-12.20 pływalnia miejska
2 czerwca (sobota) - Gimnazjum nr 2 im Polskich Noblistów godz. 11.20-12.20
Uczniowie są przyprowadzani i odbierani z miejsca zajęć przez rodziców.
26 marca (poniedziałek) godz. 15.00-16.00 szkoła beneficjenta
02 kwietnia jw.
16 kwietnia jw.
23 kwietnia jw.
14 maja jw.
21 maja jw.
28 maja jw
Szkoła Podstawowa Nr 1
14 kwietnia, 21 kwietnia, 12 maja, 26 maja( sobota) – godz. 9.00-10.00 pływalnia miejska
2 czerwca (sobota) - Gimnazjum nr 2 im Polskich Noblistów godz. 9.00-10.00
Uczniowie są przyprowadzani i odbierani z miejsca zajęć przez rodziców.
26 marca (poniedziałek) godz. 13.40-14.40 szkoła beneficjenta
02 kwietnia jw.
16 kwietnia jw.
23 kwietnia jw.

14 maja jw.
21 maja jw.
28 maja jw
Liceum Ogólnokształcącego
14 kwietnia, 21 kwietnia, 12 maja, 26 maja( sobota) – godz. 15.10-16.10 pływalnia miejska
2 czerwca (sobota) - Gimnazjum nr 2 im Polskich Noblistów godz. 15.10-16.10
Uczniowie są przyprowadzani i odbierani z miejsca zajęć przez rodziców.
26 marca (poniedziałek) godz. 16.15-17.15 szkoła beneficjenta
02 kwietnia jw.
16 kwietnia jw.
23 kwietnia jw.
14 maja jw.
21 maja jw.
28 maja jw
Gostynińskie Centrum Edukacyjne
14 kwietnia, 21 kwietnia, 12 maja, 26 maja( sobota) – godz. 14.00-15.00 pływalnia miejska
2 czerwca (sobota) - Gimnazjum nr 2 im Polskich Noblistów godz. 14.00 -15.00
Uczniowie są przyprowadzani i odbierani z miejsca zajęć przez rodziców.
28 marca (środa) godz. 15.40-16.40 szkoła beneficjenta
11 kwietnia jw.
18 kwietnia jw.
25 kwietnia jw.
16 maja jw.
23 maja) jw.
30 maja jw.
Gimnazjum Nr 1
14 kwietnia, 21 kwietnia, 12 maja, 26 maja( sobota) – godz. 16.20-17.20pływalnia miejska
2 czerwca (sobota) - Gimnazjum nr 2 im Polskich Noblistów godz. 16.20-17.20
Uczniowie są przyprowadzani i odbierani z miejsca zajęć przez rodziców.
28 marca (środa) godz. 16.50-17.50 szkoła beneficjenta
11 kwietnia jw.
18 kwietnia jw.
25 kwietnia jw.
16 maja jw.
23 maja) jw.
30 maja jw.

3. Organizacja obozów fabularnych z cyklu MALI POSZUKIWACZE
PRZYGÓD
Obozy fabularne to oferta wypoczynku dla dzieci stworzona z pasją i
chęcią zrozumienia najmłodszych i z wielkim sentymentem do własnego
dzieciństwa. W każdym z obozów kryje się głębsze przesłanie, morał,

wskazówki jak postępować, by stawać się lepszym człowiekiem i w przyszłości
odważnie wkraczać w dorosłość.
Praca w małych grupach i doświadczona kadra zapewnia indywidualne
podejścia do każdego dziecka i czyni obozy wyjątkowymi.
Obóz zimowy:
MALI POSZUKIWACZE PRZYGÓD – INUK I ŁOWCY GÓRposzukiwacze przygód wyruszyli w teren, aby odnaleźć pradawny kryształu
Inuk. Dotarcie do owego kryształu wcale nie było takie łatwe, uczestnicy
wyprawy skradali się, chowali, a wszystko po to, aby łowcy gór ich nie
namierzyli i nie wykradli kryształu przed nimi. Podążanie drogą prowadzącą do
kryształu nauczyła dzieci korzystać z uroków zimy i sprawiła im ogromną
frajdę!
Termin: 15-22 stycznia
W roku 2012 nie organizowaliśmy obozów letnich.
4. Organizacja półkolonii
WAKACYJNA DRUŻYNA I GRAM PRZYGODY
Termin: 23-27 lipca 2012r. w godzinach od 9.00 do 18.00. Program zajęć
zawierał gry i zabawy leśne, piesze wędrówki, łucznictwo i zabawy na linach,
szyfry, gry z mapą i busolą, codziennie zajęcia z Krav Maga Junior, budowę
szałasów, poznawanie węzłów i wykorzystywanie ich w praktyce, ABC
pierwszej pomocy„mały survival”.
Wiek uczestników: 10-12 lat (IV-VIkl).
5. Organizacja Dnia Dziecka – KRAVKOLANDIA to niepowtarzalna
przyjemność, wywołująca uśmiech, radość na twarzy dziecka. Mnóstwo frajdy
dla malucha, a dla rodzica podróż w krainę wspomnień - minionych lat
beztroskiego dzieciństwa. KRAVKOLANDIA to super miasto gier i zabaw. W
tym wyjątkowym, jedynym w swoim rodzaju dniu, wrota przygody otwierają się
nie tylko przed dziećmi ale i przed rodzicami. Dzień Dziecka odbył się w
miejscowości Leśniewice Małe, teren do zajęć po raz kolejny udostępnił Pan
Robert Papiernik. Atrakcje tego dnia to: paintball, dmuchana ścianka
wspinaczkowa, mosty linowe nad stawem, przeprawy na linach i zjazdy na
linach pod okiem instruktorów wspinaczki, ognisko i pieczenie kiełbasek.
Termin: 01. 06.2012
6. 15 wrzesień 2012 r. współrganizacja AKACJA NA MIEŚCIE ŚCIANKA O
UŻYWKACH Hepeningu- PARK EXTREME SPORT XXL DAWKI
ADRENALINY to miasteczko różnych sportów. Działanie zachęcające dzieci i

młodzież gostynińską do uprawiania sportów, z których mogą czerpać
pozytywne dawki energii, emocji, adrenaliny. Przekonywujące, iż nie potrzeba
używek, aby naprawdę dobrze się bawić.
Akcja przeprowadzona dla mieszkańców miasta Gostynina i we współpracy z
Urzędem Miasta, podsumowująca program Urzędu Miasta Wychowanie bez
przemocy
7. Akcja Grosz na rozwój młodych - inicjatywa drużyn Saryt, dzięki którym
zdobyli dodatkowe fundusze na rozwój i szkolenia, jak również indywidualny
sprzęt umożliwiający im uprawianie wybranych przez siebie sportów: Akcja
Znicz; akcja pakowania zakupów w okresie przedświątecznym.
8. Niewidzialna ręka - akcja charytatywna na rzecz dzieci z Domów Dziecka
i rodzin ubogich. Młodzież nie tylko myślała o sobie, ale starała się również
pamiętać o potrzebujących. 24 grudnia 2011 r. paczka z owocami i słodyczami
została podrzucona przez Świętego Mikołaja do wielodzietnej rodziny w
Gostyninie
9.Akademia współpracuje z instytucjami samorządowymi i społecznymi na
terenie Gostynina, wspólnie realizujemy nasze programy. Współpracujemy
również z Klubem Żeglarskim Hals, ze Związkiem Harcerstwa Polskiego,
Komendą Hufca Gostynin, WOPR, OSP.
10. Zagospodarowano bazę akademii przy ulicy Iwaszkiewicza 17: położono
blachę na kontenerach, pomalowano kontenery, wykonano drewnianą
konstrukcję tarasu przy kontenerach; wybudowano 2 zadaszone domki z
ławeczkami wokół ogniska, plus domek na drewno; wykonano ścinkę
treningową do wspinaczki na jednej ze ścian kontenera; wykonano konstrukcje
do ćwiczeń-drabinki, ścianka z drewna, itp.;
posadzono trawę, krzewy i
drzewka ozdobne.
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:
Akademia nie prowadzi działalności gospodarczej. Wg. KRS: podmiot nie
wpisany do rejestru przedsiębiorców.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
•

Składki członkowskie

1800 zł

•

Programy

22000 zł

•

Środki z pozostałej
działalności statutowej

10500zł

•

1% podatku

3358,20 zł

•

Wynik roku ubiegłego

-35080,18

•

Razem:

2578,02 zł

Informacja o poniesionych kosztach:
a)Realizacja celów statutowych
•

szkolenia

•

kursy

b) Administracja

39 519,53 zł

c) Pozostałe koszty

102,11 zł

-------------------------------------------------------Razem :

39621,64 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)

