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Zawiercie, dn.16-01-2016 
 

 
Projekt  zadań  ZST „Przystań” na 2016 rok . 

 
Cele zadania :  
 
Zwiększenie dostępności do różnych form pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  
i współuzależnionych po zakończeniu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, oraz członków ich 
rodzin poprzez: 
- prowadzenie grup samopomocowych służących utrzymaniu długoletniej abstynencji – motywowanie do 

samokształcenia indywidualnego i grupowego; 
- organizowanie różnorodnych form zajęć psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i pomocy  

pozamedycznej , udostępnienie pomieszczeń do prowadzenia tych zajęć oraz organizowanie obozów 
terapeutycznych rodzinnych dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

- prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej dla osób z problemem alkoholowym i członków ich 
rodzin 4 x w tygodniu 

-Telefon Zaufania 4 x w tygodniu, bezpośrednie rozmowy motywujące do leczenia i działań zaradczych 
- organizowanie imprez okolicznościowych integracyjnych , mających na celu ugruntowanie modelu trzeźwego 

życia w rodzinie, środowisku – XXXI Rocznica ZST „Przystań”; 
- organizacja Turnieju tenisa stołowego Klubów Abstynenckich woj. Śląskiego; 
- spotkania  z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej; 
- obsługa techniczna imprez organizowanych przez Pełnomocnika – Prażonki z profilaktyką; 
- Spotkania integracyjne rodzinne – Święconka Wielkanocna, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Spotkanie 

Opłatkowe Wigilijne, rocznice abstynencji, prażonki, wycieczki, zawody i turnieje sportowe 

- promocja miasta Zawiercia. 

 
Harmonogram  

1. Styczeń 
- zabawa Karnawałowa 

2. Luty 
- tłusty Czwartek 

3. Marzec  
- dzień Kobiet 
- święconka Wielkanocna 

4. Kwiecień 
- światowy dzień trzeźwości 

5. Maj 
- wiosenna szkoła profilaktyki dla mieszkańców miasta Zawiercia 
- wycieczka turystyczna 

6. Czerwiec 

- dzień dziecka 
- XXXI rocznica ZST „Przystań” 

7. Lipiec 
- zgrupowanie terapeutyczne dla rodzin z problemem alkoholowym  
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8. Sierpień 
- zgrupowanie terapeutyczne dla rodzin z problemem alkoholowym 

9. Wrzesień 
- akcja „Prażonki z profilaktyką” 

10.Październik 
- XIV turniej tenisa stołowego 

11. Listopad 
- spotkanie Andrzejkowe 

12. Grudzień 
- spotkanie Mikołajkowe 
- spotkanie Opłatkowe 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


