
        
 

          

ul. Adamieckiego 13  41-300 Dąbrowa Górnicza  

Kontakt: tel. 32  262 69 10  Klub czynny Pon- sob /16:00-21:00 Niedź 10:00-14:00 

Dąbrowa Górnicza 2013-01-09 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ROCZE ZA 2012 R 

Z REALIZACJI CELÓW I KIERUNKÓW STRATEGICZNYCH 

 

I. Informacje Podstawowe  

 

   1. Pełna nazwa:  

      Stowarzyszenie „Klub Abstynentów Blok” 

 

   2. Data rejestracji KRS: 

       30-05-2012 r  

       Nr 000001650 

 

   3. Siedziba : 

      Ul. Adamieckiego 13 

      41-300 Dąbrowa Górnicza 

      tel.: +48 (32) 262-69-10 

      e-mail: klub.blok@gmail.com 

      http: www.blok.rzsa.pl 

 

5. Skład Zarządu Stowarzyszenia w roku 2012 

    1. Andrzej Kieres – prezes Zarządu 

    2. Jerzy Świerkula – wiceprezes Zarządu 

    3. Zbigniew Dudek - wiceprezes Zarządu 

    4. Piotr Grabiszewski - skarbnik 

    5. Wiesław Koźbiał – sekretarz 

    6. Jacek Czyżewski – członek Zarządu 

    7. Andrzej Pruś - członek Zarządu 

 

II. Opis działalności stowarzyszenia  

 

1. Misja i cele statutowe: 

 

Celem Stowarzyszenia jest Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności, a szczególnie 

na rzecz ludzi uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin. Udzielanie pomocy 

rodzinom i ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Ochrona i promocja zdrowia poprzez 

organizowanie imprez promujących zdrowy tryb życia. Przeciwdziałanie patologiom 

społecznym spowodowanym chorobą alkoholową oraz wspieranie społecznych aktywności 

obywateli. Działanie na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od 

alkoholu, dążenie do trwałej abstynencji. Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom 

pragnącym zaprzestania picia alkoholu. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru 

metod i sposobu leczenia. Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-

etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej. Propagowanie idei 

trzeźwości wśród społeczeństwa. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

 

http://www.blok.rzsa.pl/
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2. Opis działalności i realizacji zadań stowarzyszenia w 2012 r : 
  

W ramach zadań terapeutyczno-rekreacyjnych: 

 Od 29 kwietnia do 04 maja 25 osób uczestniczyło w Wiosennym Zlocie Rodzin Abstynenckich 

w Małem Cichem.  

   Od  05.lipca  do 15 lipca 25 osób uczestniczyło w letnim rodzinnym obozie terapeutycznym w 

Korbielowie  

   W dniach 28-29 lipiec, zorganizowaliśmy pielgrzymkę do Lichenia na 20 OGÓLNOPOLSKIE 

SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE wzięło w niej udział 52 osoby  

    Od 19 września do 23 września 25 osób uczestniczyło w jesiennym rajdzie terapeutycznym  

 Wyjazdy terapeutyczne pozwalają uczestnikom utrwalić wprowadzoną w życie abstynencję i 

umacniać więzy rodzinne. 

 

Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu: 

   W dniu: 10 marzec świętowano Dzień Kobiet, w którym uczestniczyło 65 pań, panowie 

zorganizowali upominki oraz piękny program artystyczny (wiersze, piosenki, kabaret itp.),  

   29 marca zorganizowano spotkanie Wielkanocne na którym obecny był ks. Nowak Zbigniew, 

proboszcz naszej parafii, w spotkaniu uczestniczyło 65 osób członków naszego klubu , osób 

zaprzyjaźnionych oraz wszystkie chętne osoby  które zechciały spędzić ten wieczór z nami.    

   08 maja odbyło się spotkanie w celu śpiewania KARAOKE na spotkanie przyszło 15 osób , 

kolejne odbyło się 08 lipca i  uczestniczyło już 30 osób , spotkanie 10 września cieszyło się  

równie dużym zainteresowaniem łącznie wzięło udział, 75 osób .   

   26 Maja odbyła się wieczornica poświęcona Dniu Matki na której recytowano wiersze, 

śpiewano piosenki uświetniające role matki, w spotkaniu tym uczestniczyło 60 osób. 

   W trakcie trwania Mistrzostw Europy EURO 2012 w pomieszczeniach Stowarzyszenia 

zorganizowaliśmy Stefę Kibica w trakcie wszystkich ważniejszych meczów a w szczególności z 

udziałem naszej reprezentacji mogliśmy przeżywać wspólnie emocje , łącznie w 5 spotkaniach 

było 125 kibiców    

   03 czerwca z okazji  Dnia Dziecka zaproszono wszystkie dzieci do kręgielni ORION gdzie 

brały udział w ciekawych zabawach, otrzymały smaczny poczęstunek i mogły korzystać  z gry w 

kręgle, skorzystało 12 dzieci. 

   W okresie Wakacji lipiec – sierpień zapoczątkowaliśmy akcje Czwartki Młodzieżowe, znaczy 

to że każdy czwartek pomieszczenia oraz wszelkie wyposażenie klubu (bilard , stuł do tenisa , 

dart (rzutki), piłkarzyki)  w pierwszej kolejności były do dyspozycji dla młodzieży, a dyżurni 

odpowiadali za opiekę i organizacje tych zajęć. 

17 listopada w Domu Kultury Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach zorganizowaliśmy uroczystość 

z okazji XXXI rocznicy powstania naszego stowarzyszenia , po oficjalnych obchodach 

rocznicowych zorganizowaliśmy zabawę taneczną do białego rana , łącznie uczestniczyło 350 

osób 

   8 grudnia dla dzieci zorganizowaliśmy Mikołajki , na spotkanie z Mikołajem przybyło 22 

dzieci które otrzymały paczki , oprócz tego przy pomocy życzliwych ludzi dzięki datkom 

przygotowaliśmy paczki dla dzieci do  domu Dziecka im. D. Savio w  Sarnowie 

   16 grudnia na wieczorku poetyckim spotkało się około 20 osób w celu recytowania poezji 

znanych twórców jak i własną twórczość. 

   22 grudnia wspólnie z proboszczem naszej parafii spotkaliśmy się na spotkaniu wigilijnym na 

które przybyło około 60 osób  

   Dorośli członkowie Klubu i ich rodziny mogli uczestniczyć w zabawach:  
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Sylwestrowej, karnawałowej 4 lutego, w majówce 19 maja, Andrzejkowej 01 grudnia   , w 

których brało udział około 240 osób. 

Zorganizowano dwa spotkania kina dyskusyjnego , na które przybyło około 50 osób  

   Odbyło się 12 Spotkań Rodzinnych na których obchodziliśmy rocznicę abstynencji, gdzie 

jubilaci dzielili się doświadczeniem w utrzymaniu i utrwalaniu trzeźwości, śpiewano i 

recytowano wiersze, łącznie uczestniczyło 840 osób.  

 

Sport i rekreacja, oraz ochrona i promocja zdrowia poprzez organizowanie imprez 

promujących zdrowy tryb życia: 

   Odbyło się kilka spotkań rekreacyjnych w plenerze:  

   Trzy rajdy rowerowy, 29 kwietnia wokół Pogorii III i IV, oraz 17 czerwca szlakiem Dębowej 

Dąbrowy, zielonymi dzielnicami  Dąbrowy Górniczej, 12 sierpnia ponownie wokół Pogorii i 

Rogożnika łącznie uczestniczyło 65 zwolenników dwóch kółek.  

   Trzy wycieczki górskie: 03 maja do Wisły  ze wspinaczką na Trzy Kopce,  10 czerwca do 

Brennej ze zdobyciem Klimczoka i Błotnej, 17-18 sierpnia zorganizowaliśmy wycieczkę z 

noclegiem pod namiotami do Węgierskiej Górki łącznie dwa dni wędrówek górskimi szlakami , 

w wędrówkach wzięło udział 45 osób.  

   28 stycznia zorganizowano Turniej bilardowy o puchar prezesa na który zaproszono 

reprezentantów wielu klubów z regionu łącznie uczestniczyło 17 zawodników, a łącznie było 35 

osób. 

   23 czerwca z okazji Dnia Ojca zorganizowano Turniej Rodzin , uczestniczyły całe rodziny w 

konkurencjach takich jak: tenis stołowy, bilard, układanie puzzli na czas, rzucanie rzutkami do 

tarczy, skakanie na skakance, łącznie uczestników w przedziale  wieku od 3 do 67 lat brało 

udział 47 osób.  

   18 sierpnia został zorganizowany  turniej w tenisa stołowego. 

   20 października zorganizowaliśmy spotkanie połączone ze spacerem po leśnych ścieżkach 

zakończone pieczeniem kiełbasek udział wzięło 25 osób.    

   W Sali sportowej klubowicze codziennie korzystają : z siłowni „Atlas” , ze stołu do tenisa, 

oraz bilardu, codziennie korzysta około 15 osób.     

   Klubowicze brali udział w turniejach tenisa stołowego w Gliwicach , Bytomiu, Blachowni i 

Zawierciu  uczestniczyło łącznie 36 osób. 

    

Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobu leczenia:  

   W dniu 18 kwietnia z okazji dnia trzeźwości zorganizowano dni otwarte, klub otwarty był  

od godz 8:00 do 21:00 , w tym czasie pełniono dyżur przy telefonie informacyjnym , oraz 

udzielano wiadomości o naszej działalności. 

   W pomieszczeniach Klubu działa telefon nr( 32 )  2626910 informacyjno – pomocowy, 

(zaufania). Pod tym numerem można otrzymać informację : o działalności i ofercie  naszego 

Klubu, o spotkaniach AA, Al.-Anon, DDA  w naszym mieście i regionie, można uzyskać kontakt 

do ośrodków interwencyjnych , terapeutycznych itp. Można porozmawiać anonimowo i w 

dyskrecji o problemie alkoholowym, rodzinnym itp. udzielono : 200 porad i informacji , 

przeprowadzono 12 rozmów „zaufania” 

   W Klubie prowadzona jest grupa terapeutyczna „Dzieci Szczęścia” – w sumie 10 osób. Odbyło 

się 21 spotkań , każde po 2 godziny, co uczyniło 42 godzin łącznie. 

   Działa również grupa wsparcia-samopomocowa Al.-Anon, w której w każdą środę spotykają 

się osoby współuzależnione od alkoholu, oraz grupy AA dla osób uzależnionych od alkoholu 

które mają spotkania w soboty, niedzielę i wtorki. 

  Zorganizowano szkolenie w zakresie „Pierwszy kontakt”  
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Współpraca z organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu:  

 

   Klub jest członkiem Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa 

Śląskiego w Katowicach, Bierzemy udział w szkoleniach, konferencjach, korzystamy z 

doświadczeń innych i dzielimy się swoimi. Bierzemy udział w uroczystościach powstań innych 

Stowarzyszeniach, reprezentując Klub Blok,  w 2012 r łącznie uczestniczyliśmy w 38 

wyjazdowych rocznic, konferencjach i forach abstynenckich itp . 

   Współpracujemy z proboszczem Parafii Nawrócenia Św. Pawła w Dąbrowie Górniczej, przy 

akceptacji, którego dajemy prelekcje na temat choroby alkoholowej, 28 stycznia nasi członkowie 

czynnie uczestniczyli w koncercie pastorałek organizowanym w kościele parafialnym.  

   W dniach 23-26 sierpnia 50 naszych klubowiczów uczestniczyło w  XXI   Ogólnopolski 

Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej „Zamczysko 2012” w Olsztynie,  a pięciu 

przedstawiło na scenie własne umiejętności artystyczne  

   22 września zorganizowaliśmy stoisko informacyjne na Festiwalu Ludzi Aktywnych , akcji 

organizowane przez NGO w Parku Hallera w Dąbrowie Górniczej . 

   Współpracujmy ze szkołami średnimi oraz gimnazjami na terenie naszego miasta, gdzie 

staramy się przybliżyć młodzieży istotę choroby alkoholowej oraz profilaktykę w tym zakresie. 

   Klub nawiązał współpracę z MOPS i Komendą Policji Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. 

 

   W celu lepszej realizacji celów statutowych oraz dotarciu do większej części 

społeczeństwa, w miesiącu marcu uruchomiono stronę internetową  http: www.blok.rzsa.pl, 

oraz rozpoczęto akcję promującą nasze stowarzyszenie i trzeźwy styl życia poprzez zakup pięciu 

tyś.  ulotek oraz jednego tyś. plakatów i ich  kolportażu w mieście. Zakupiono banery reklamowe 

i koszulki sportowe które pozwolą na godne reprezentowanie naszego Stowarzyszenia i miasta 

Dąbrowę Górniczą. Dokupiliśmy sprzęt nagłośnieniowy  i telewizor co umożliwiło nam 

organizowanie wielu nowych zadań i prezentacji.  W dniach 12-14 październik dokończyliśmy 

odnawianie pomieszczeń klubowych (pomieszczenie kawiarniane i sekretariat) , zakupiono nowe 

meble , zakupiono stół do tenisa stołowego .   

 

 

http://www.blok.rzsa.pl/

