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Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe 

„ PRZYSTAŃ ” 

Zawiercie dnia 17.01.2015 r. 
 

SPRAWOZDANIE 

za 2014 rok z działalności Zawierciańskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Przystań”. 

 

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, zarejestrowaną w Krajowym Sądzie Rejestrowym – 

Nr KRS 0000096217 i tym samym posiada osobowość prawną. 

Opiekunem merytorycznym Stowarzyszenia jest psycholog kliniczny Pani mgr Halina Bulska-

Sobusik. 

Zarząd Stowarzyszenia działał w składzie: 

         Prezes – Sławomir  Otręba 

         v-ce Prezes ds. organizacyjnych – Zdzisław  Kotarski 

         v-ce Prezes ds. edukacyjnych     – Józef  Lotko 

         Sekretarz – Zdzisław Janus 

         Skarbnik  – Beata Kwapisz 

         członek Zarządu – Tomasz  Dylewski 

         członek Zarządu – Halina Kuźniak 

         członek Zarządu – Leopold Słodek 

Stowarzyszenie na 31 grudzień 2014 roku  liczy 57 członków, w tym:  44 członków czynnych,           

9 członków wspierających i 4 członków honorowych.  

W 2014 roku skreślonych zostało 4 członków zwyczajnych i 1 członek wspierający, natomiast          

w poczet członków zwyczajnych przyjęto 9 osób.   

Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przystań” działające od 1985 roku, jako jedyne 

działające na terenie powiatu Zawierciańskiego udziela porad i prowadzi działania profilaktyczne dla 

osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin, propagując ideę trzeźwości wśród dzieci          

i młodzieży. Stowarzyszenie pełni rolę Centrum Trzeźwościowego i Profilaktyki wspierając instytucje 

i organizacje działające na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, służąc wiedzą, 

doświadczeniem, bazą ludzką i lokalową. 

W pomieszczeniach Stowarzyszenia działa:  

- Społeczny Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie w Sytuacjach Kryzysowych; 

- Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień od Środków Psychoaktywnych; 

- Punkt Pomocy i Terapii Rodzin. 

W pomieszczeniach Stowarzyszenia i innych miejscach odbywają się:  

- Społeczności Klubu 2 x w tygodniu; 

- Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych 1 x w tygodniu; 

- szereg porad udzielanych jest również telefonicznie, a numer Stowarzyszenia  zgłoszony jest do 

„Niebieskiej linii” (Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie); 

- zajęcia terapeutyczne oraz warsztaty dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dzieci; 

- zajęcia i wykłady dla mieszkańców miasta i powiatu zawierciańskiego tzw. spotkania majowe 

- spotkania integracyjne, Święconka Wielkanocna, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, spotkanie           

z Mikołajem, Andrzejki, Wieczerza Wigilijna, spotkania z okazji rocznic abstynenckich członków 

stowarzyszenia, spotkania z okazji Rocznicy powstania naszego Stowarzyszenia oraz spotkania 

z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej; 

- turnieje tenisowe i imprezy sportowo – rekreacyjne. 

http://www.przystan.rzsa.pl/
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Główne cele statutowe Stowarzyszenia to: 

1) zwiększenie dostępności do różnych form pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 

odwykowego oraz członków ich rodzin i dzieci, 

2) działalność na rzecz wprowadzania do życia w społeczeństwie osób, które chcą i wychodzą      

z uzależnienia od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych (narkotyków) oraz zachowań 

nałogowych (hazard, internet), 

3) stworzenie alternatywnego środowiska osobom pragnącym wyjść z uzależnień. 

4) współpraca i wzajemna pomoc członkom Stowarzyszenia w dążeniu do trwałej abstynencji         

i zdrowienia członków Stowarzyszenia, 

5) udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia, 

6) ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

7) organizowanie różnorodnych form zajęć psychoterapeutycznych i z zakresu oświaty zdrowotnej, 

8) działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 

społecznym (przemocy i uzależnieniom), 

9) stworzenie warunków osobom uzależnionym możliwości spędzania wolnego czasu                   

w atmosferze trzeźwości, 

10) wspieranie i pomoc w organizowaniu wypoczynku dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

11) upowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu, 

12) prowadzenie obozów terapeutycznych, szkoleń z zakresu wiedzy o uzależnieniach                      

i współuzależnieniach, terapii i leczenia oraz innych form adaptacji dla członków 

Stowarzyszenia, ich rodzin i dzieci, 

13) doradztwo i pomoc organizacyjno - ekonomiczną dla członków Stowarzyszenia oraz 

zainteresowanych podmiotów gospodarczych np. zakłady pracy itp., 

14) inicjowanie innych form działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów organizacji, 

15) promocji i rozwijania wolontariatu, 

16) działalność charytatywna oraz pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, 

17) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, 

sportową, rekreacyjną, towarzyską oraz podtrzymywanie  tradycji narodowych, 

18) współpracę z władzami rządowymi i samorządowymi wraz z wszelkimi innymi organizacjami       

i instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, 

19) szeroką współpracę z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, z Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Kuratorami Sądowymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, szkołami, 

innymi Klubami Abstynentów, wspólnotami AA, Al-Anon, Kościołem katolickim, związkami 

wyznaniowymi, organizacjami charytatywnymi, itp., 

20) prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej oraz współpraca  z masmediami: prasa, 

radio, telewizja, internet, itp., 

21) organizowanie różnych spotkań, kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów i innych 

przedsięwzięć związanych z rozpowszechnianiem wiedzy na tematy uzależnień                          

i współuzależnień. 

Zasadą Stowarzyszenia jest że „pomagając innym - pomagasz sobie”. Uczymy życia  w trzeźwości, 

przywracaniu człowieka do społeczeństwa, czyniąc go odpowiedzialnym nie tylko za siebie ale też 

za innych oraz rodzinę. 

W 2014 roku Stowarzyszenie zorganizowało:   

a) Warsztaty terapeutyczne: 

- metody i zasady komunikacji; 

- trening radzenia sobie ze złością, relacje w rodzinie; 

- funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym;. 

- pierwszy kontakt - metody udzielania pomocy i informacji 

 

http://www.przystan.rzsa.pl/
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b) W pomieszczeniach Klubu zostały zorganizowane spotkania integracyjne rodzinne mające na 

celu integrację członków Stowarzyszenia oraz podtrzymywanie tradycji narodowych: 

- spotkanie „Wielkanocne tzw. jajeczko”; 

 - rocznice abstynencji członków czynnych stowarzyszenia – 9 jubilatów ( 5 spotkań ); 

 - spotkanie dzieci i dorosłych z „Mikołajem” ; 

 - zabawa „Andrzejkowa”; 

 - spotkanie „Opłatkowe – Wigilijne”. 

c) W Punkcie Konsultacyjnym i w ramach Telefonu Zaufania Niebieskiej Linii udzielono 126 porad. 

d) Jak co roku został zorganizowany cykl spotkań majowych dla mieszkańców naszego miasta              

i powiatu z tematem wiodącym „Z profilaktyką na codzień”.  

       W 7 spotkaniach – uczestniczyło 153 osoby.    

e) Zorganizowane zostały dwa rodzinne obozy terapeutyczne w Bobolicach z tematem wiodącym 

„Relacje w rodzinie”. W dniach 18 – 20 lipiec oraz 08 – 10 sierpień br. uczestniczyło łącznie – 80 

osób w tym 20 dzieci. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez profesjonalnych terapeutów        

z długoletnim doświadczeniem zawodowym. 

f) XXIX Rocznica powstania Stowarzyszenia odbyła się w Szkole Podstawowej nr 4 w Zawierciu         

w dniu 28.06.2014 r. – w spotkaniu uczestniczyło ok. 218 osób w tym przedstawiciele władz 

miasta Zawiercia oraz delegacje z 19 zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń Abstynenckich 

Województwa Śląskiego.  

g) Uczestniczymy w corocznych akcjach promujących zdrowy i trzeźwy styl życia: 

- „Ogólnopolski Dzień Trzeźwości” – 14.04.2014 r. – nasi członkowie rozdawali na ulicach miasta 

„Informatory” gdzie można uzyskać pomoc; 

- „Prażonki z profilaktyką” – 20.09.2014 r. – akcja skierowana do młodzieży szkół podstawowych 

i gimnazjalnych organizowana przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Zawiercia ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 

h) Promocja Miasta Zawiercia oraz integracja środowisk abstynenckich była realizowana poprzez: 

- zorganizowanie w dniu 18.10.2014 r. XII Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego Stowarzyszeń 

Abstynenckich Województwa Śląskiego o Puchar Prezydenta Miasta Zawiercia w którym 

uczestniczyło 34 zawodników i zawodniczek z 7 stowarzyszeń abstynenckich; 

- udział w dniu 19.09.2014 r. przedstawicieli Stowarzyszenia w I Forum Organizacji 

Pozarządowych pod Patronatem Prezydenta Miasta Zawiercia, które miało na celu 

zaprezentowania działalności oraz budowanie relacji pomiędzy lokalnymi Organizacjami 

Pozarządowymi; 

-  udział w XII Zlocie Rodzin Abstynenckich w Leśniowie zorganizowany w dniach 20-21.09.br. 

przez Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego; 

- udział w VI Turnieju Tenisa Stołowego zorganizowany w dniu 21.09.2014 r. przez 

Stowarzyszenie Abstynenckie „FAMILIA” w Blachowni k/Częstochowy; 

- udział 04.10.2014 r. przedstawicieli Stowarzyszenia w IX Śląskim Forum Abstynenckim                

w Gliwicach, którego tematem było „Rola Stowarzyszeń Abstynenckich w Promowaniu 

Trzeźwości Wśród Młodzieży. 

i) Nawiązaliśmy kontakt z Parafią Św. Piotra i Pawła – w każdą drugą sobotę miesiąca odprawiana 

jest msza święta w intencji osób z problemem alkoholowym. 

j) Nawiązaliśmy kontakt z Domem Pomocy Społecznej przy ulicy Rzemieślniczej, gdzie 1 raz         

w miesiącu odbywały się spotkania z osobami zainteresowanymi tematyką uzależnienia od 

alkoholu. 

http://www.przystan.rzsa.pl/
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Zewnętrzne środki finansowe: 

a) Rozliczenie pozyskanej dotacji w 2014 roku ze względu na źródło finansowania przedstawia się 

następująco: 

Całkowity koszt projektu                 -  plan 34 760,00 zł – wykonanie 33 090,86 zł. 

w tym:  

Koszty pokryte z uzyskanej dotacji -  plan 25 000,00 zł – wykonanie 23 275,32  zł. 

Środki własne                                  -  plan   2 200,00 zł – wykonanie   2 255,54 zł. 

Wkład osobowy wolontariuszy        -  plan   7 560,00 zł – wykonanie   7 560,00 zł. 

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wyniósł 70,34 % i nie 

przekroczył ustalonego §4, pkt 2 Umowy progu 71,92 %. Niewykorzystaną kwotę 1724,68 zł 

przekazano w dniu 02.01.2014 r. na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu. 

Niewykorzystana kwota wystąpiła w działce dotyczącej „kosztów całorocznego utrzymania 

pomieszczeń”, gdyż okazało się, że w 2014 roku nie uległy podwyżce następujące opłaty tj. za 

energię elektryczną, energię cieplną, telefon, RTV, internet, czynsz oraz śmieci, natomiast 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie nr 259/2014  wykorzystanie tej kwoty na inny cel jest 

niemożliwe. 

b) W dniu 06.02.2014 r. nawiązaliśmy porozumienie o współpracy z Centrum Inicjatyw Lokalnych  w 

Zawierciu, a efektem tej współpracy jest: 

- pomoc w opracowaniu i wydrukowanie 1000 szt. „informatorów” zawierających zakres działania 

naszego Stowarzyszenia oraz adresy instytucji pomocowych z zakresu uzależnień od alkoholu    

i narkotyków na terenie Miasta Zawiercia; 

- otrzymano kwotę 665 zł tj. 75% środków pozyskanych w ramach przekazywanych darowizn 1% 

podatku przez darczyńców na rzecz ZST „PRZYSTAŃ” z zastrzeżeniem że kwotę tą należy 

wydać na działalność statutową i rozliczyć do dnia 30.09.2015 r. 

Kontrole zewnętrzne. 

W dniach 24 – 29.10.2014 r. została przeprowadzona kontrola przez pracownika Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu. 

Przedmiotem kontroli było: 

- prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; 

- wystawianie zaświadczeń oraz zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych  

   i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 

W podsumowaniu stwierdzono, że „zaleceń pokontrolnych zgodnie z ustawą o systemie 

ubezpieczeń społecznych nie wydaje się”. 

Należy podkreślić, że bardzo dobrze układa się współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta 

Zawiercia ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, a zarazem Kierownika 

Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień Panią mgr Haliną Bulskią-Sobusik, która służy nam 

pomocą i radą, swoim bogatym doświadczeniem i profesjonalną wiedzą. 

Bardzo dobrze układa się również współpraca z Władzami Miasta, Miejską Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, gdzie znajdujemy zrozumienie oraz wsparcie w naszej działalności, 

staliśmy się dla nich wiarygodnym partnerem, mającym ustalone formy współpracy. 

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje służące pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 

przeciwdziałaniu patologiom społecznym. 
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