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       STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA „BLOK” 

    41-300 DĄBROWA GÓRNICZA  ADAMIECKIEGO 13 

 
           SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA  I  PÓŁROCZE 2013 Z  REALIZACJI 
                               CELÓW I KIERUNKÓW STRATEGICZNYCH 
 
 
I. Informacje Podstawowe  
1. Pełna nazwa:  
 
Stowarzyszenie Klub Abstynentów” Blok” 
2. Data rejestracji KRS:30-052012r  
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 
 
1. 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,  
 
 

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


2. W dniu 19 Marca 2013 Odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze na którym to został 
wybrany  przez Społeczność Walnego Zebrania nowy Zarząd i Komisja rewizyjna. Ukonstytuował się 
nowy Zarząd . 

 
 
  Skład nowego Zarządu w 2013 r 
  1. Prezes -        Franciszek Torbus   
  2. Z-ca Prezesa - Zofia Świerkula 
  3. Z-ca Prezesa - Ryszard Zaręba 
  4. Skarbnik -     Wanda Tanasiewicz 
  5. Sekretarz -    Tadeusz Moczek  
  6. Członek –      Grzegorz Czarnecki  
  7. Członek -      Krzysztof Świerczyński 
 

Plan pracy Zarządu na 2013r 
 Styczeń  
07. godz. 18:00 - Zebranie Społeczności .W zebraniach klubowicze uczestniczą aktywnie, 
frekwencja jest zadawalająca , uczestniczy około 50 osób. 
12. godz. 9:00-15:00 - Szkolenie dla Wolontariuszy : Pierwszy Kontakt uczestniczyło 45 osób. 
19. godz. 09:00 - Turniej Bilardowy. Nasi klubowicze w ilości 2 drużyn po 3 osoby uczestniczyły 
w turnieju Stowarzyszeń w Bytomskim stowarzyszeniu trzeźw ościowym. 
26. godz. 18:00 - Spotkanie Rodzinne-swoje rocznice abstynenckie obchodzili Piotr -22 lata i 
Jacek 8 lat. Jubilacji podzielili się swoim doświadczeniem na drodze trzeźwości. W tych  
spotkaniach frekwencja jest bardzo duża i gromadzi się 70-75 osób. 
27. godz. 18:00 - Śpiewanie kolęd i pastorałek. Ta forma cieszy się dużym zainteresowaniem ze 
strony klubowiczy ,uczestniczy w nich około 50 osób 
Luty  
04. godz. 18:00 - Zebranie Społeczności –frekwencja  52 osoby. 
09. godz. 18:00 - Zabawa karnawałowa w tej zabawie mogli uczestniczyć nie tylko klubowicze 
ale także osoby z terenu miasta ,ogółem bawiło się 44 osoby 
16. godz. 9:00-15:00-  Terapia/wykłady terapeuty w temacie „złość” grupa 25 osób. 
17. godz. 9:00-15:00 – Terapia/wykłady terapeuty w temacie „złość” grupa 25 osób. 
23. godz. 9:00-15:00 – Terapia/ wykłady terapeuty w temacie „pozbywanie się uraz” grupa 25 
osób. 
24. godz. 9:00-15:00 – Terapia/wykłady terapeuty w temacie „pozbywanie się uraz” grupa 25 
osób. 
16,godz.18:00 w klubie zorganizowano tłusty czwartek, przy pączkach, kawie i herbacie 
spędziliśmy milo czas. Frekwencja to 72 osoby. 
23. godz. 18:00 - Spotkanie Rodzinne . Jubilacji podzielili się swoim doświadczeniem na drodze 
trzeźwości .Swoje rocznice obchodzili Jacek-10 lat abstynencji o raz Grzegorz 4 lata 
abstynencji. W spotkaniu uczestniczyło 58 osób. 
 Marzec  
04. godz. 18:00 - Zebranie Społeczności –frekwencja 59 osób. 
10 marca –godz.18:00-Obchody Dnia Kobiet. Klubowicze przygotowali dla Kobiet poczęstunek i 
oprawę spotkania ,skecze ,wiersze. uczestniczyło 62 Panie i 6  Panów organizatorów. 
16. godz. 18:00 - Spotkanie Rodzinne. Frekwencja to 66 osób. Swoje rocznice obchodzili 
Danusia 9 lat abstynencji i Wiesław -11 lat. jubilacji podzielili się swoja droga do abstynencji, 
była mila rodzinna atmosfera.  
18. godz. 17:30 - Zebranie Walne Członków Stowarzyszenia .Uczestniczyło 59 osób, wybrano  
nowy Zarząd i komisje rewizyjną. 
23. godz. 18:00 - Spotkanie Wielkanocne z udziałem Ks. proboszcza naszej parafii. Wszyscy 



złożyli sobie życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Uczestniczyło 55 osób.  
 
 Kwiecień 
1 kwietnia. godz. 9:00 - 21:00 Ogólnopolski Dzień Trzeźwości. Klubowicze brali czynny udział w 
klubie udzielając informacji zakresu pierwszej pomocy dla ludzi z zewnątrz .Udzielono 11 porad 
potrzebującym pomocy. Klubowicze pełnili dwugodzinne dyżury w klubie 
 08. godz. 18:00 - Zebranie Społeczności .Uczestniczyło 42 osoby.  
13. godz. 09:00 - Turniej Tenisa Stołowego/Bytom/Turniej między  Stowarzyszeniami 
Abstynenckimi, uczestniczyły 2 drużyny po 3 osoby. 
14. godz. 17:00 – Karaoke, każdy śpiewać może Integracja społeczności klubowej.15- osób. 
20. godz. 18:00 - Spotkanie Integracyjne: zabawa taneczna , gry i zabawy,36 uczestników. 
25. godz. 18:00 - Kino Dyskusyjne .Przegląd  filmów o tematyce uzależnień. 17 osób. 
27. godz. 18:00 – Spotkanie Rodzinne-swoje rocznice trzeźw ościowe obchodzili- Zofia -4 lata 
abstynencji,Ryszard-18 lat. Jubilacji podzielili się swoim doświadczeniem na drodze trzeźwości. 
 
W miesiącu kwietniu zarząd wprowadził w poniedziałki  małe spotkania społeczności na których 
to dzielimy się swoimi przeżyciami problemami i radościami z minionego tygodnia ,co chcemy 
zmienić w klubie. Uczestniczy 15-20 osób 
Maj  

04. godz. 18:00 - Wycieczka na szlak górski w Beskidy Śląskie. Uczestniczyło 12 osób. 
06. godz. 18:00 - Zebranie Społeczności 
08.godz.  18:00- odbyło się spotkanie w celu śpiewania KARAOKE na spotkanie 
przyszło 15 osób 
11. godz. 16:00 - Kiełbaski na działce u Andrzeja na Mydlicach .Uczestniczyło 16 osób. 
25. godz. 18:00 - Spotkanie Rodzinne .Rocznice obchodzili: Mirosław  20 lat abstynencji, 
- Wiesław 21 lata abstynencji –Paweł -2 lata. . Jubilacji podzielili się swoim doświadczeniem 
na drodze trzeźwości. 
25 maj- godz.10:00 odbył  się audyt z przedstawicielem Krajowej Rady Stowarzyszeń 
Abstynenckich.W ramach standaryzacji w Stowarzyszeniach, jesteśmy jednym z sześciu 
Stowarzyszeń w Polsce  które przystąpiły do Standarów Unijnych organizowanych przez 
Europejski Fundusz Rozwoju. 
 
Czerwiec 
01.06.godz.10:00 - wyjazd do Częstochowy na 25 spotkania Jasnogórskie w pielgrzymce 
uczestniczyło24 osób.  
01. godz. 16:00 - Dzień Dziecka-Dzieci zaproszono do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na 
bajkę pt. „Kot w Butach.”Udział w tym spotkaniu to 4 dzieci i opiekun. 
03. godz. 18:00 – Nadzwyczajne walne zebranie Walne zebranie w celu dokonania zmian w 
Statucie Stowarzyszenia. 
 W drugiej części spotkania  Zebranie Społeczności. Uczestniczyło 45 osób 
17 czerwca-cykl spotkań z ciekawymi ludźmi, Zarząd podjął decyzję o organizacji spotkań z 
ciekawymi i znanymi ludzi z naszego regionu raz w miesiącu, odbyło się spotkanie pierwsze 
spotkanie z aktorką   Teatru Zagłębia Ewa Kopczyńską. Spotkanie odbyło się wielkim 
zainteresowaniem społeczności. W spotkaniu uczestniczyło  38 osób. 
29 czerwca – godz. 10:00-końcowy audyt odnośnie standaryzacji Stowarzyszeń 
29 czerwiec – godz. 18:00-spotkanie rodzinne. jubilacji to  Leszek12 lat abstynencji   i Roman 11 
lat  abstynencji.  

30 czerwca – Organizujemy Turniej rodzinny .  

 Zarząd wraz ze społecznością wprowadził tygodniowy plan zajęć w Klubie: 



Pierwszy poniedziałek miesiąca –zebrania społeczności. 

W pozostałe poniedziałki – Małe społeczności – dzielimy się swoimi problemami i 

radościami minionego tygodnia. 

Wtorek          -  gry w tenisa stołowego, biliarda. Grupa wsparcia. 

Środa            -  spotkania grupy samopomocowej Al.-anon, szachy, 

Czwartek      - Kino dyskusyjne – tematy związane z uzależnieniami 

Piątek           -gry w tenisa stołowego ,biliarda i szachy, jest to stała grupa 9 osób. 

Sobota          - spotkania integracyjne uczestniczy kilkanaście osób. 

Niedziela      -  grupa wsparcia, spotkania integracyjne, luźne rozmowy, zabawy, śpiew. 

 
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 tej kadencji Zarząd uczestniczył  
w 5 spotkaniach wyjazdowych  rocznic klubowych, konferencjach prowadzonych przez 
Związek Regionalny .Bierzemy czynny udział w szkoleniach w  Ośrodku Szkoleniowym 
ROPS w Katowicach oraz w Inkubatorze Dąbrowa Górnicza.  

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 okresie wakacyjnym planujemy otwarte drzwi dla dzieci i młodzieży z terenu 
miasta oddając im do dyspozycji sale ze sprzętem  sportowym. 
Począwszy od 1 stycznia do 19 czerwca 2013 r we wszystkich spotkaniach organizowanych 
przez Zarząd uczestniczyło ponad 750 osób. Na dzień 19 czerwca mamy 84 członków klubu 
oraz 6 członków Honorowych i 5 kandydatów w okresie 3 miesięcznej kadencji. 
 W pomieszczeniach Klubu działa telefon nr( 32 ) 2626910 informacyjno – pomocowy, 
(zaufania). Pod tym numerem można otrzymać informację o działalności i ofercie naszego 
Klubu. Zarząd Klubu spotyka się 3 razy w miesiącu, w pierwszy poniedziałek miesiąca w 
godz,17:00- 21:00,w drugi poniedziałek miesiąca od 18:00 -20:00.Trzeci czwartek miesiąca 
od 18:00-20:00. Jeśli zachodzi potrzeba spotkania się Zarządu, to spotkanie umawiane jest 
telefonicznie. W Klubie codziennie są pełnione dyżury przez osoby przeszkolone w zakresie 
”pierwszego kontaktu” od poniedziałku do soboty w godz.16:00-21:00,a w niedziele od 
godz.10:00-14:00.W tym półroczu udzielono 21 porad informacyjnych osobom z terenu 
Miasta Dąbrowy Górniczej w tym 3 osobom z Będzina i 2 osobom z Czeladzi. 
 
 
 
 
                                                
                                                                          Prezes Stowarzyszenia 
 
                                                                             Franciszek Torbus 
 


