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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 2013 w ramach swej działalności statutowej Akademia
Inicjatyw Młodzieżowych podjęła następujące inicjatywy:
1. Powstanie i zrealizowanie programu profilaktycznego dla dzieci i
młodzieży z gostynińskich blokowisk w ramach zadania Organizacja czasu
wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych w tym realizacja działań
profilaktycznych w środowisku rówieśniczym –tzw. „program animatorów podwórkowych lub
klubów młodzieżowych” skierowany do dzieci ze środowisk szczególnie zagrożonych
zachowaniami problemowymi

Podwórkowy „zawrót głowy” to programu profilaktyczny skierowany do
dzieci i młodzieży z gostynińskich blokowisk. Główne hasło tego programu
brzmiało Bądź aktywny, wyjdź z blokowisk i osiągnij pozytywny stan ciała i
ducha bez używek. Tworząc ten program myśleliśmy zwłaszcza o młodzieży,
którą sytuacja domowa, brak uwagi ze strony rodziców, problemy wynikające z
procesu dojrzewania,
brak zainteresowań, pasji skłania do zachowań
ryzykownych. W ramach programu zaproponowaliśmy cykl zajęć skierowanych
do dwóch grup wiekowych.
Pierwsza sekcja „Mini Saryt” zrzeszała dzieci w wieku od 7 do 12 lat,
zachęcała uczestników do aktywnego spędzania czasu wolnego. Do działania
zaprosiliśmy też rodziców.
Program tej sekcji nawiązywał
do
ratownictwa(sylwetki ratownika-osoby otwartej na potrzeby drugiego
człowieka) i procedur bezpieczeństwa (sylwetki wojownika- rycerza z zasadami,
osoby zaradnej, przewidującej). Uczyliśmy młodych ludzi norm, wartości, które
są przeciwieństwem używek.

W dziesięciomiesięcznym programie sekcji dziecięcej były 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. Nazwa sekcji związana jest z działalnością poszukiwawczoratowniczą, ale w wydaniu zabawowym, dla dzieci.
Druga sekcja skierowana była do młodzieży w wieku od 13-18 lat.
Zajęcia stawiały na rozwijanie zainteresowań, hobby młodzieży jako antidotum
na problemy związane z uzależnieniami. Zamiast nikotyny, alkoholu,
narkotyków, dopalaczy zachęcaliśmy młodzież do uczestniczenia w sekcji CORE
WORKOUT. Wraz z zajęciami proponujemy prace nad swoją postawą m.in.
samokontrolą, wyrażaniem emocji. Działania instruktorów akademii od strony
profilaktyki wspierali terapeuci i dietetyk.
Całe zajęcia mają charakter profilaktyczny, gdyż naszym celem nie była
typowa tężyzna fizyczna, ale kształtowanie właściwego podejścia do życia. To
systematyczna praca(2 razy w tygodniu po 2,5h przez 10 miesięcy) nad ciałem i
umysłem.
Liczbowe zestawienie osób uczestniczących w programie:
Sekcja Mini Saryt ok. 20 osób
Sekcja Core Workout ok. 15 osób

2. Powstanie i zrealizowanie programu profilaktycznego dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych W POSZUKIWANIU PRAWDZIWYCH WARTOŚCI
...CZYLI PAMIĘTAJ- MASZ WYBÓR!!! Program stawiał na rozwijanie zainteresowań, hobby
młodzieży jako antidotum na problemy związane z uzależnieniami. Zamiast alkoholu,
narkotyków, dopalaczy zachęcaliśmy do pływania, nurkowania, pogłębiania wiedzy na temat
ratownictwa. Ponadto program dawał możliwość uczestniczenia w niebanalnych,
nietuzinkowych działaniach, które z uwagi na ich ograniczoną dostępność i koszty sprzętu
pozostawały w kręgu działań elitarnych. Połączony jest również z zajęciami profilaktycznymi
dotyczącymi używek.
Program był kontynuacją działań z 2010 r., w ubiegłym roku do realizacji w
szkołach gimnazjalnych

zaproponowaliśmy

jego kolejną część, która nosiła tytuł

Poznaj głębię świata pod taflą wody, czyli nurkowanie jako stan lepszy od używek; w
szkołach podstawowych nosił tytuł Liga niezwykłych bohaterów, czyli graj regułami
wodnego świata, który jest bez używek z uwagi na wiek uczestników tematyka
sprowadzała się do ABC pływania, nurkowania połączonego z ratownictwem. Do
współpracy zaprosiliśmy wyjątkowo ciekawą postać, osobowość-człowieka, który

zawodowo pracuje jako strażak, ratownik. Uczestniczył w akcjach ratowniczych
podczas powodzi, dzięki czemu uzyskał podziękowania od premiera Donalda Tuska.
Ponadto ma uprawnienia instruktorskie w zakresie nurkowania w międzynarodowym
systemie Padi; podróżuje, odwiedza najciekawsze zakątki Polski i świata. Szczególnie
ciekawe

są

miejsca

niedostępne

dla

przeciętnego

turysty:

zalane

kopalnie,

kamieniołomy, wraki statków, podwodne korytarze elektrowni itp., zalane jaskinie.
Promowanie pozytywnych wzorców osobowościowych, wyznawanych wartości

to

bardzo ważny element tego programu.

Program adresowany był do chętnych uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych z terenu miasta Gostynin.
Liczbowe zestawienie osób uczestniczących w programie
Gimnazja
I etap – spotkania z podróżnikiem, pasjonatem nurkowania
Gimnazjum nr1- grupa ok. 270 osób
Gimnazjum nr 2- grupa 270 osób
II etap- pierwszy oddech po wodą
Gimnazjum nr1- grupa 40 osób
Gimnazjum nr 2- grupa 40 osób
III etap – ABC nurkowania
Gimnazjum nr1- grupa 20 osób
Gimnazjum nr 2- grupa 20 osób
IV etap – nurkowanie na wodach otartych- Jezioro Białe
Gimnazjum nr1- grupa 10 osób
Gimnazjum nr 2- grupa 10 osób
Szkoły Podstawowe
I etap – spotkania z podróżnikiem, zawodowym strażakiem- ratownikiem.
Szkoła Podstawowa nr 1- grupa ok. 270 osób
Szkoła Podstawowa nr 3- grupa ok. 270 osób
II etap
Szkoła Podstawowa nr 1- grupa 40 osób
Szkoła Podstawowa nr 3- grupa 40 osób
III etap
Szkoła Podstawowa nr 1- grupa 20 osób
Szkoła Podstawowa nr 3- grupa 20 osób
IV etap
Szkoła Podstawowa nr 1- grupa 10 osób
Szkoła Podstawowa nr 3- grupa 10 osób

3. Organizacja półkolonii
WAKACYJNA DRUŻYNA I GRAM PRZYGODY
Termin: 22-26 lipiec 2013r. 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).
4. Akcja przeprowadzona dla mieszkańców miasta Gostynina i we współpracy z
Urzędem Miasta, w ramach której na placu przy Gostynińskim Zamku
rozstawiliśmy ściankę wspinaczkową w czerwcu 2013.
5. Uczestniczyliśmy w organizacji Dnia Dziecka dla dzieci z Domu Dziecka.
Zadanie polegało na rozstawieniu ścianki wspinaczkowej w trakcie imprezy
plenerowej z okazji Dnia Dziecka.
6.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.
7. W 2013r. trwały również dalsze pracy nad upiększaniem bazy, w ramach
których posadzono kolejne 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

•

Programy

•

Środki z pozostałej

1000 zł
40000 zł
19641,19 zł

działalności statutowej
•

1% podatku

3011,50 zł

•

Wynik roku ubiegłego

•

Razem:

99 810,89

36 158,20 zł
zł

Informacja o poniesionych kosztach:
a)Realizacja celów statutowych 61831,12 zł
•

szkolenia

•

kursy

b) Administracja
c) Pozostałe koszty

32824,80 zł
12,60 zł

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

94668,52 zł

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)

