Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za 2015 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 2015 w ramach swej działalności statutowej Akademia Inicjatyw
Młodzieżowych Dross podjęła następujące inicjatywy.
I. Zrealizowanie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z gostynińskich blokowisk
pt. „Labirynt”, 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”. Program trwał 10
miesięcy od marca do grudnia 2015r. „Główne hasło tego programu brzmiało Bądź aktywny,
wyjdź z blokowisk i osiągnij pozytywny stan ciała i ducha bez używek. Program finansowany
był ze środków Miasta Gostynina.
Głównymi celami zadania są promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia; bez
alkoholu, nikotyny, narkotyków; praca profilaktyczno-wychowawcza, której głównym
założeniem jest organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gostynińskich blokowisk i
organizacja warsztatów dla dzieci, spotkań z ciekawymi ludźmi.
W ramach programu odbyło się:
1. Spotkanie informacyjne skierowane do pedagogów szkolnych, pracowników świetlic
środowiskowych w obecności urzędników komisji antyalkoholowej. Odbyło się w Urzędzie
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Miasta. Zapoznano przybyłych z założeniami projektu „Labirynt” i wypracowano sposoby
współpracy.
2. Nawiązano współpracę z dzielnicowymi, z pedagogami szkolnymi; współpraca z
pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny, czyli nawiązanie współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Osobiste rozmowy prowadzone przez Marcina Osmolaka.
3. Penetracja terenu środowisk otwartych. Nawiązanie kontaktu z lokalną dziecięcą,
młodzieżową społecznością spędzającą czas na blokowiskach. Budowanie relacji –poznanie
ich świata, zainteresowań, problemów.
4. Organizacja zajęć z instruktorami, próby połączenia grupek z różnych blokowisk w
jednym miejscu. Zajęcia odbywały się w plenerze na różnych osiedlach. Były to różnorodne
zajęcia z zakresu: samoobrony krav maga, coreworkautu; paintballu, ratownictwa, teatralne,
muzyczne z wykorzystaniem bum rurek, pływania, nurkowania (Akwen Dybanka). Na
stronach fb na bieżąco informowaliśmy o miejscu i tematyce zajęć. Z czasem ludzie zaczęli
śledzić informacje o naszych zajęciach i specjalnie przywozili dzieci.
5. Organizacja warsztatów z ciekawymi ludźmi. Byli to: Eliza Łosiewicz- rysownik, Anna
Malinowska- instruktor graffiti, grupa parkurowców, grupa gostynińskich raperów
„Nietyklani”.- o pseudonimach Manfredo, Jabol, Fix; Karolina Jaworska –sekrety diety i
Akro Yoga, instruktorzy Kravtrening pokaz –coreworkaut.
6. W wakacje odbył się wyjazd na na imprezę muzyczną "Reggaeland" w Płocku, 2015 Na
zaproszenie Radosława Łabarzewskiego -animatora kultury Kino za Rogiem w Płocku.
Wcześniej zorganizowano konkurs na wiersz z zakresu profilaktyki i wytypowano chętnych
na wyjazd. Wiersze opublikowane na fb AIM.
7. Kontynuacja zajęć z naszymi instruktorami. Warsztaty artystyczne- utworzenie grupy
„bumPakabam”
8. Spotkania z „gwiazdami” ludźmi, którzy osiągnęli sukces. Byli to: Tomasz Rodowiczreżyser z Teatru Chora, Elina Toneva- bułgarska pieśniarka, Janusz, Adam Biedrzycki (grupa
z Chorea była dwukrotnie w Gostyninie prowadząc warsztaty, z ich zajęć zaczerpnęliśmy
nieco awangardowe spojrzenie na sztukę przekazu, co przełożyło się na sceny ze spektaklu
typu „Czwórki”; Łańcuchy”, „Ławica” , Giovani Castellanos- reżyser z Teatru Narodowego i.
Stefana Jaracza w Olsztynie (otoczył opieką artystyczną całe przedsięwzięcie, prowadził
warsztaty, nauczył m.in. płynnego łączenia scen) , Joanna Teśla – choreografka z Teatru
Buffo w Warszawie. Pani Joasia stworzyła 3 choreografie do spektaklu.
9. Nagrania w profesjonalnym studio pana Tomasz Sarniaka- dwa wyjazdy po 4 godziny:.
przeróbki piosenki raperskiej i utwór „Zapowiedź”. Nagrania w domowym studio Macieja
Śniechowskiego. Kolejne ciekawe doświadczenie artystyczne. Tam powstały teksty
puszczane z offu.
10.”Noc scenografii” na która przybyli rodzice dzieci i młodzieży, przygotowali elementy
scenografii, założyli scenografię, ozdobili fuaye. Wszyscy pracowali do 3.00 w nocy.
11. Spektakl „Ghost Town”. Premiera. Niesamowite wydarzenie kulturalne, z całą teatralną
oprawą. Zostały wydane foldery – programy spektaklu, plakaty. Zorganizowana był ścianka
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dla fotoreporterów, zostało ozdobione fuaye zdjęciami artystów ze spektaklu, uaktywniono
szatnię dla oglądających. Po spektaklu odbył się poczęstunek, gdzie można było porozmawiać
i wymienić się przeżyciami ze spektaklu.
Przybyli zaproszeni goście, rodzice, bliscy, przyjaciele, społeczność lokalna.
W całość włączyła się grupa aktywnych Gostyninian, którzy nieodpłatnie robili profesjonalne
zdjęcia-pan Tomasz Kaszewski, pan Witold Modrzejewski – kamerzysta, pani Dąbrowska drukowanie część scenografii, pan z MCK od świateł, pan z MCK, który odpowiadał za
nagłośnienie. Niesamowity zryw wielu ludzi, których w całości porwało to wydarzenie.
II 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. Trwał 4 miesiąc od marca do czerwca 2015r.
W ramach programu odbyły się:
1. Prelekcje w SP1, SP3, Gim1, Gim2 z podróżnikiem Grzegorzem Lindą, survivalowcem,
właścicielem firmy "Łowcy Przygód" i Schroniska w Porzeczu;
Pan Grzegorz podczas serii prelekcji spotkał się z ponad 1000 młodych Gostyninian.
Tematem spotkania było: Promowanie pasji jaką jest survival, podróżowanie. Zachęcenie do
uczestniczenia w zajęciach ruchowych. Prezentacja oryginalnych sposobów spędzania czasu
wolnego, jako alternatywa do używek.
2. Rajdy „Team of survival” dla SP1, SP3. Przesłanie rajdu brzmiało „Przeżyję, bo nie chce
żyć w świecie używek”. Zamiast alkoholu, narkotyków, papierosów promowano aktywność
fizyczną i poszerzanie zainteresowań w zakresie survivalu. Survival w tym programie
rozumiany był jako chęć walki i przetrwania w sytuacjach stresowych, trudnych,
problemowych. Nauka i kształtowanie woli walki, która w piramidzie przetrwania znajduje
się u jej podstawy tworząc mocny filar radzenia sobie w życiu. Pierwsza część rajdu polegała
na dojściu do określonego punktu w lesie, następnie na miejscu na 10 punktach uczniowie
zaliczali zdania, a na plaży odbył się wielki turniej z zadaniami tematycznie związanymi z
projektem, całość zakończyła się wspólnym ogniskiem i wręczeniem dyplomów dla klas
uczestniczących w turniej.
3. Zajęcia z survivalu z elementami profilaktyki dla gimnazjalistów. Zajęcia odbyły się na
bazie AIM i w terenie leśnym okolic Gostynina. W sumie odbyło się 10 spotkań po 2
godziny.
4. Team of survival- szkoła przetrwania adresowana do chętnych uczniów. 41 osób podjęło
wyzwanie i wyruszyło w leśne ostępy. Postanowili sprawdzić swoją wolę walki, instynkt
przetrwania i umiejętność współpracy w grupie. Bez komórek, bez słodyczy ze wspólną na
team racją żywnościową zostali przewiezieni w nieznane. Tam rozbili obozowiskozbudowali szałasy i spędzili noc w lesie. W trakcie zorganizowano różnego rodzaju zadania
sprawdzające ich wolę przetrwania i współpracy w grupie. Czas spędzony w trudnych
warunkach był również okazją do szczerych rozmów na temat trudności życiowych.
Instruktorzy poprzez analogie nawiązywali do problemów jakie wynikają z uzależnień.
Wskazywali skąd brać siłę, aby w sytuacji stresowej podobnie, jak przetrwanie w lesie
przetrwać propozycje kolegów, ich naciski i pokusy. Prowadzący uświadomili uczestnikom
jak ważna jest silna wola, zaradność, kreatywność w życiu.
5. Szkolenia adresowane do rodziców, wychowawców i osób pracujących z młodzieżą. W
ramach tego etapu odbyły się spotkania- prelekcje z panią psycholog Anną Dziewulską.
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Temat spotkania: WYCHOWANIE PREWENCYJNE. Jego celem było pomoc dorosłym w
takim kształtowaniu swoich postaw wychowawczych, aby zminimalizować możliwość
pojawienia się zachowań ryzykownych, u dzieci i młodzieży, takich jak: przemoc - fizyczna i
psychiczna.
III. Udział w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2015.W
2015r. Akademia Inicjatyw Młodzieżowych otrzymała dotację w konkursie. Konkurs składał
się z dwóch etapów. Pierwszym było przygotowanie diagnozy środowiska lokalnego, drugim
napisanie projektu. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 66 organizacji, Komisja
Ekspertów wybrała do dofinansowania 28 prac, w tym nasz projekt pod tytułem „Przystanek
równość”. Tematem przewodnim projektu było i jest wypromowanie i pobudzenie do życia
"Farmy"- miejsca, gdzie mogłaby spotykać się młodzież i realizować swoje pasje. Całość
składa sie z 4 etapów. Projekt rozpoczął się w lipcu 2015 r., a będzie trwał do listopada 2016.
W roku 2015 obyły się dwa ważne etapy.
1. Pozyskiwanie wiedzy i umiejętności przez młodzież. a) warsztaty artystyczne z Teatrem
Chorea w tym warsztaty z zakresu tańca współczesnego, elementy pracy aktora, gimnastyka
artystyczna, gra ciałem, praca w przestrzeni scenicznej, emisja głosu, recytacja,
niestandardowe, współczesne formy przekazu artystycznego;
b) warsztaty z Klubem Kravtrening, w tym warsztaty z parkouru, czyli pokonywanie
przeszkód stojących na drodze w jak najprostszy, najszybszy i bezpieczny sposób; warsztaty z
pierwszej pomocy w kontekście znajomości procedur bezpieczeństwa; warsztaty z
coreworkout, samoobrony Krav Maga. c) warsztaty z rysownikiem, grafikiem.
2. Reklama i promocja farmy m.in. wykonano projektów ulotki, plakatu, koszulek, roll-up,
3. Cykliczne zajęcia na Farmie. Przez cały czas trwania projektu odbywały się spotyka sie
cyklicznie z młodzieżą, w trakcie tych spotkań młodzież: ustaliła harmonogram działań,
nawiązała kontakt z osobami prowadzącymi warsztaty; ustaliła zasady pracy; podzieliła się
obowiązkami, podjęła współpracę z instytucjami. Koordynator doradzał w trudniejszych
kwestiach. Towarzyszył podczas promocji projektu.
Młodzież została włączona do projektu już na etapie diagnozy, prowadzili elementy
badań, obecnie stanowią trzon działającej grupy. Dorośli pełnili rolę doradczą. Była to
współpraca zainicjowana przez młodych. Projekt nadal trwa.
IV. W ramach działalności nieodpłatnej od stycznia do grudnia 2015 r. przy AIM działa
sekcja DROSS. 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.
V. Również w ramach działalności nieodpłatnej od stycznia do grudnia 2015 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,
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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.
VI. Imprezy integracyjne dla dzieci i młodzieży połączone z ogniskiem, np. impreza
integracyjna dla uczniów klasy 6a połączona z ogniskiem.
VII. W 2015r. 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 22 015,00 zł
• Programy
70 000,00 zł
• Środki z pozostałej
działalności statutowej 20 943,00 zł
• 1% podatku
5411,30 zł
• Wynik roku ubiegłego - 39 765,02 zł
• Razem:
118 369,30
Informacja o poniesionych kosztach:
a)Realizacja celów statutowych 79259,90 zł
b) Administracja
38203,07 zł
c) Pozostałe koszty
1938,30 zł
-------------------------------------------------------Razem : 119 401,27 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)
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