
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO ZWIĄZKU 
STOWARZYSZEŃ  ABSTYNENCKICH

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2007r.

Regionalny  Związek  Stowarzyszeń   Abstynenckich  Województwa  Śląskiego  jest Związkiem 
Stowarzyszeń, posiadającym osobowość prawną i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem KRS 0000049759.Siedzibą Związku jest Miasto Piekary Śląskie. 

Stowarzyszenia wchodzące do Związku reprezentowane są przez  delegatów, / do 2 osób,którzy 
wchodzą w skład Rady Związku/.

W 2007 r. zmienił się skład członkowski Związku - ubył Klub Abstynentów "Krokusik" z Tworoga, a 
przybyło Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich - „ Dromader” z Sosnowca oraz Klub 
Abstynentów ,,Razem” z Jaworzna.
Obecnie w  skład Związku wchodzi 29 Stowarzyszeń działających na terenie  województwa 
śląskiego.Bliskie kontakty utrzymujemy również z Trzeźwościowym Stowarzyszeniem Kulturalno-
Turystycznym z Katowic oraz Abstynenckim Klubem Wzajemnej Pomocy "Jedność” z Myszkowa.

W 2007 r dokonano zmian w Statucie, Regulaminie Pracy Rady oraz nazwie Związku.  Związek nosi 
nazwę Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego. 

Uporządkowano również status prawny,organizacyjny i finansowy Związku.

Zgodnie ze Statutem :Rozdział II - § 9 i § 10, które mówią o celach i sposobach realizowania tych 
celów przez Związek  wykonano w ramach:

I. Prowadzeni  e    programów  edukacyjnych  w  zakresie  wiedzy  i  chorobie  alkoholowej,   
zwiększonym  niebezpieczeństwie  i  szkodach  z  nim  związanych  oraz  propagowanie  idei 

trzeźwości na  terenie działania Związku.

–  Związek  prowadzi  cykliczne  audycje  radiowe  na  antenie  Radia Piekary  pod nazwą „Trzeźwy 
Śląsk" informujące o ofercie programowej Stowarzyszeń zrzeszonych  w  RZSKA  a  działających  na 
terenie 22 miast i 17 gmin województwa  śląskiego.
W comiesięcznych audycjach prowadzonych przez Prezesa RZSKA omawiamy problemy związane 
z uzależnieniami oraz szukamy sposobów   ich rozwiązywania. W 2007 roku zrealizowano 10 audycji.
 -   Związek   prowadzi  własną  stronę  internetową  http://www.rzska.pl  na której  informuje  o 
swojej  pracy  oraz  miejscach  uzyskania  pomocy  na  terenie województwa śląskiego. Strona 
internetowa  jest stale aktualizowana oraz rozbudowywana.W 2007 r  została wykonana baza danych o 
Stowarzyszeniach zrzeszonych w RZSA, wykonano sekcje audio i video  na stronie, zmieniono strukturę 
wyświetlanych dokumentów, uruchomiono forum internetowe oraz galerię zdjęć , poprawiono grafikę i 
formularz kontaktowy na stronie www.
W minionym roku stronę internetową Związku odwiedziło 3425 osób.

II. Reprezentowanie i  obrona  interesów  członków Związku.

W czasie pełnienia dyżurów w siedzibie Związku udzielono wsparcia i pomocy merytorycznej 
przedstawicielom Stowarzyszeń Abstynenckich zwracających się z prośbą o pomoc.

III. Upowszechnianie kultury i sportu.
- Związek koordynował - VIII  Halowy  Turniej  Piłki  Nożnej  o  Puchar  Prezydenta  Miasta  Czeladź. 
Objęliśmy  patronatem turnieje  tenisowe  zorganizowane w Bytomiu i Zawierciu.
Pod Honorowym Patronatem Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa 



Śląskiego oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Wydziału Spraw 
Społecznych gminy Świętochłowice odbył się IX Turniej Piłkarski Klubów Abstynenckich Wojewódzwa 
Śląskiego - Świętochłowice 2007. 
Gościem specjalnym był słynny piłkarz Ruchu Chorzów i Reprezentacji Polski – Gerard Cieślik, który 
osobiście wręczył każdej drużynie pamiątkowe zdjęcie z własnoręcznym podpisem oraz dokonał 
otwarcia turnieju.

IV.  Pomocy  społecznej,  w  tym  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej  oraz
wyrównanie  szans  tych  rodzin  i  osób  poprzez  działanie  w  społeczeństwie  na  rzecz 

trzeźwości i  rehabilitacji osób uzależnionych i ich rodzin.

– We współpracy z miastami :Ruda Śląska,Gliwice,Świętochłowice,Wróblew,Puławy - zorganizowano 
turnus  rehabilitacyjno – korekcyjny  w  miejscowości  Rycerka – Kolonia  dla  36 dzieci w  wieku od 
14 do 18 lat skierowanych z  gmin : Ruda   Śląska, Świętochłowice, Wróblew, Puławy i Gliwice.

V. Kolportaż i wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych

–  We  współpracy  z  Regionalnym  Ośrodkiem  Polityki  Społecznej  w  Katowicach wydano broszurę 
informacyjną  o Stowarzyszeniach zrzeszonych w RZSA.  Opublikowano  również  wykaz  placówek 
lecznictwa  odwykowego  I ambulatoryjnego w woj. śląskim.
- Przygotowano materiały szkoleniowe do każdego szkolenia przeprowadzonego  przez Związek, które 
otrzymał każdy  uczestnik zajęć. Wydano plakaty i ulotki informacyjne z okazji II Śląskiego Forum 
Abstynenckiego Ruda Śląska 2007, które zostały rozprowadzone w 22 miastach województwa śląskiego.

VI. Pomoc w  promowanie pozytywnych młodzieżowych liderów propagujących w swoich 
środowiskach  zdrowy styl  życia.

– Zorganizowano II Śląskie Forum Abstynenckie pod hasłem „Jak osiągnąć i utrzymać trzeźwość – rola 
Stowarzyszeń Abstynenckich”” w którym uczestniczyło 150 osób w tym Prezydent Miasta Ruda Śląska 
Pan Andrzej Stania,dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie 
– Pan Krzysztof Brzózka , Przewodniczący Polskiej Rady Ruchu Abstynenckiego – Sylwester 
Staniszewski oraz przedstawiciele Gminnych i Miejskich Komisji d/s Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

 Patronat nad Forum sprawowali :
1.  - Wojewoda Śląski
2.  - Marszałek Województwa Śląskiego
3.  - Arcybiskup Metropolita Katowicki
4.  - Prezydent miasta Ruda Śląska
5.  - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
6.  - Polska Rada Ruchu Abstynenckiego
7.  - Śląski Kurator Oświaty
8. - Telewizja Sfera   
9. - Goniec Górnośląski

- Współorganizatorami Forum był: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, 
Urząd Miasta Ruda Śląska oraz Stowarzyszenia Abstynenckie zrzeszone w RZSA Województwa 
Śląskiego.

VII.  Prowadzenia  stałej  działalności  informacyjnej,  jak  również  profilaktycznej  wśród 
młodzieży,  w  zakresie  następstw  używania  alkoholu  i  środków  psychoaktywnych  oraz 

promocji zdrowego, trzeźwego stylu życia

– Związek przygotował audycję radiową I wyemitował w Radio Piekary Apel młodzieży do dorosłych o 



powstrzymanie się od używania alkoholu w czasie Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwośći i Międzynarodowego 
Dnia Dziecka.

VIII. Przygotowania swoich przedstawicieli do pracy w środowiskach lokalnych przez:

a) udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez profesjonalne instytucje.

– Udział w Konferencji Szkoleniowej dla przedstawicieli Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich 
zorganizowanej w Juracie.
Organizatorem konferencji była Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Konferencja była skoncentrowana wokół strategii wzmacniania roli stowarzyszeń w systemie 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, a przeprowadzone warsztaty były okazją do ćwiczenia 
praktycznych umiejętności użytecznych dla liderów działań trzeźwościowych. 
 - Udział w szkoleniu zorganizowanym w Urzędzie Wojewódzkim przez ROPS na  temat: Rozliczeń 
finansowych i merytorycznych dotowanych działań.
 - Aktywny udział w szkoleniach zorganizowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków i 
Regionalnych Stowarzyszeń Abstynenckich „Polska Rada Ruchu Abstynenckiego” wspólnie z Państwową 
Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie Projekt nosił tytuł. „Wzmocnienie kadry 
klubów / stowarzyszeń abstynenckich w Polsce poprzez szkolenia i doradztwo”.
Lokalnym partnerem projektu był Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa 
Śląskiego.
W siedzibie Związku w Piekarach Śląskich odbyło się 15 szkoleń począwszy od 30 czerwca do 8 grudnia 
2007 .
W całym cyklu szkoleń wzięlo udział 20 uczestników, którzy otrzymają certyfikaty wystawione przez 
PARPA w Warszawie jako specjaliści d/s zarządzania Stowarzyszeniami.
 - W dn. 30.06 i 1.07.2007 „Ustawa o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawa o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy”.Szkolenie prowadziła Pani Agata Sobczyk- trener z "OPUS" w Łodzi.
 - W dniu 14 i 15.07.2007 r.„Prowadzenie doradztwa dla bezrobotnych , wolontariat jako forma 
aktywizacji społecznej oraz prace użyteczne społecznie”.Szkolenie prowadziła Pani Anna Lewandowska - 
trener z "OPUS" w Łodzi.
 - W dn.17.18.19.20.wrzesień 2007 r."Zajęcia w zakresie treningu interpersonalnego" prowadził : dr. 
Ireneusz Kaczmarczyk – socjolog, specjalista w zakresie uzależnień, trener Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego.
 - W dn. 20-21.10 2007 roku Warsztat treningu interpersonalnego prowadził : dr. Ireneusz 
Kaczmarczyk
 - W dn. 10-11.112007 roku - „Źródła finansowania organizacji pozarządowych, zarządzanie finansami 
stowarzyszenia.”- prowadząca Wioletta Gawrońska - trener z "OPUS" w Łodzi.
 - W dn. 24-25.11 2007 r.- „Budowanie i zarządzane zespołem, zarządzanie projektowe w 
stowarzyszeniu”- prowadząca Gosia Stępień-Dudek- trener z "OPUS" w Łodzi.
 - W dn. 8.12.2007 r.-„Działalność gospodarcza i odpłatna, działalność statutowa, prawo pracy w 
stowarzyszeniach”- prowadzący Krzysztof Smug - trener z "OPUS" w Łodzi.

Lokalnym organizatorem Szkolenia był Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa 
Śląskiego.

b) organizowanie wymiany doświadczeń na  szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym.

 - Udział w II Eurokonferencji Naukowo - Szkoleniowej w Dąbrowie Górniczej.

IX. Koordynacji wspólnych działań członków  Związku

–  Co  trzy  miesiące  organizowane  były  posiedzenia  Rady  Związku,  na  które zapraszano 
delegatów   oraz   przedstawicieli   Zarządów   Stowarzyszeń.   Zarząd kontynuował spotkania robocze 



ze Stowarzyszenia spoza Związku w celu wymiany doświadczeń,  efektywniejszego działania  w 
społeczeństwie w  zakresie  edukacji  i wiedzy o szkodach i niebezpieczeństwach związanych ze 
spożywaniem alkoholu.
- Związek zorganizował Wielkanocne i Opłatkowe spotkania Świąteczne, w których razem wzięło udział 
150 osób. Byli wśród przedstawiciele kościoła, Prezesi i członkowie Rady Związku, oraz przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych organizacji.

Spotkania te organizowane były w celu poprawy jakości pracy oraz integracji środowisk 
trzeźwościowych.

Cały  rok  członkowie  Zarządu  Związku  pełnili  dyżury  w  siedzibie Związku,w każdy piątek od godz. 
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– udzielając wsparcia organizacyjnego.

- Braliśmy jako Związek czynny udział w obchodach rocznicowych Stowarzyszeń Abstynenckich 
zrzeszonych w Związku oraz innych na terenie całego kraju.
 - Uczestniczyliśy w XI Ponadregionalnym Mikołowskim Seminarium Trzeźwościowym  oraz 
utrzymywaliśy  kontakt  z  Młodzieżową  Szkołą  Liderów  w Mikołowie.
- Współpracujemy z Trzeźwościowym Stowarzyszeniem Kulturalno –Turystycznym w Katowicach biorąc 
czynny udział w Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich "Tatry 2007" w  Małym  Cichym  oraz  w 
Ogólnopolskim  Przeglądzie  Twórczości Abstynenckiej „Zamczysko” w Olsztynie k/ Częstochowy.
- Przedstawicielka RZSA uczestniczyła również w Przeglądzie Twórczości Abstynenckiej w Leśnej.
-  Przedstawiciele  naszego  Związku  pełnią  funkcję  w  Zarządzie  Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków  i  Stowarzyszeń  Abstynenckich  pod  nazwą  „Polska  Rada Ruchu Abstynenckiego” 
działając na rzecz rozwoju Ruchu Abstynenckiego w całym kraju.

X.  Prowadzenia  działalności  wspomagającej  technicznie,  szkoleniowo  i  organizacyjnie, 
organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty,  o  których  mowa  w  art.3  ust.3  ustawy  z  dnia 

24 kwietnia 2003 r. " o działalności pożytku publicznego i wolontariacie".

Pomagając organizacyjnie swoim członkom w 2007r. zorganizowano szkolenia :

Szkolenie dla Liderów Klubowych - ”Przemoc i co dalej”

Szkolenie adresowane było do klubowiczów pełniących obowiązki gospodarzy aby byli przygotowani do 
udzielenia informacji osobom zwracającym się o pomoc w temacie przemocy.
W szkoleniu uczestniczyło 19 słuchaczy.
Szkolenie prowadziła:Wanda Łuczak – specjalistka ze Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu. 
Pracownik oddz. leczenia uzależnień.

Szkolenie dla liderów klubowych na temat : „Motywacja do trzeźwego życia cz.2”.

Szkolenie skierowane było do osób posiadających dłuższy staż abstynencki, tak aby mogły poprowadzić 
w swoich Stowarzyszeniach Grupy Wsparcia. Szkolenie można również potraktować jako element 
rozwoju osobistego i z tego powodu było wskazane do wszystkich, którzy chcą umacniać swoją 
trzeźwość. 
W szkoleniu uczestniczyło 14 słuchaczy.
Szkolenie prowadził:Gustaw Bujanowicz - Certyfikowany instruktor terapii uzależnień, pracownik 
Szpitala Centrum Psychiatrii oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Rodzin z Problemem 
Alkoholowym w Katowicach. 

Szkolenie na temat - I kontakt z osobą potrzebującą pomocy 

Tematyka szkolenia obejmowała ( 6 godzin ) :
1. Wykład na temat: ”Umiejętność niesienia pomocy”



2. Warsztat – Pomaganie w kontakcie bezpośrednim.
3. Warsztat – Pomaganie w kontakcie telefonicznym.
W szkoleniu uczestniczyło 9 słuchaczy.
Szkolenie prowadził:Gustaw Bujanowicz - Certyfikowany instruktor terapii uzależnień, pracownik 
Szpitala Centrum Psychiatrii oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Rodzin z Problemem 
Alkoholowym w Katowicach. 

Szkolenie dla liderów klubowych - " Współuzależnienie - jak można sobie pomóc"

Szkolenie przeznaczone było dla członków Stowarzyszeń Abstynenckich dotkniętych problemem 
współuzależnienia ale również dla tych którzy chcieli bliżej poznać tę problematykę.
W szkoleniu uczestniczyło 10 słuchaczy.
Szkolenie prowadził:Stanisław Tracz - instruktor terapii uzależnień, pracownik Szpitala Centrum 
Psychiatrii w Katowicach. 
 
- W dn. od 6.10 do 13.10.2007 r.Związek wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 
Województwa Ślaskiego zorganizował szkolenie w Wiśle.Szkolenie przeznaczone było dla liderów 
klubowych- przygotowujące ich do prawidłowego sposobu zarządzania Stowarzyszeniami.W projekcie 
"Naucz się - podziel się" wzięło udział 33 beneficjentów,reprezentujących 20 Stowarzyszeń 
Abstynenckich zrzeszonych w Związku.
- Podjęto wiele kroków umożliwiające sprawniejsze zarządzanie Związkiem.
-  Zarząd  RZSA  odbył  zgodnie  z  zapisami  Statutu  12  posiedzeń  Zarządu  – podejmując 
odpowiednie uchwały.

Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego zdając sobie sprawę ze szkód 
jakie może przynieść prowadzenie zajęć przez osoby przypadkowe często podające się za terapeutów - 
dołoży wszelkich starań aby szkolenia dla wszystkich uczestników ruchu trzeźwościowego prowadzone 
były profesjonalnie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Zachęcamy jednocześnie Prezesów Stowarzyszeń Abstynenckich aby nie kierowali się 
doraźnymi interesami i do prowadzenia zajęć 

zatrudniali ludzi z odpowiednimi uprawnieniami.

XI.  Współpracy  ze  stowarzyszeniami,  organizacjami  i  ruchami  społecznymi  o 
podobnym     profilu  działania  w  kraju  i  za  granicą  oraz  kościołem  Katolickim  i  innymi   

związkami     wyznaniowymi.

- Związek współpracuje z:

1.  Polską Radą Ruchu Abstynenckiego w Skierniewicach.
2.  ZwiązkiemStowarzyszeń Abstynenckich Wojewóztwa Łódzkiego.
3.  Związkiem Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Województwa Pomorskiego w Tczewie.
4.  Regionalnym Związkiem Stowarzysze i Klubów Abstynenckich Wojewóztwa Świętokrzyskiego  w 
Kielcach.
5.  Trzeźwościowym Stowarzyszeniem Kulturalno-Turystycznym w Katowicach
6.  Stowarzyszeniem Integracji Społecznej Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich 
Ziemi Częstochowskiej w Częstochowie.
7.  Stowarzyszeniem Abstynentów „ Przystań ” w Sieradzu.
8.  Związkiem Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Lubelszczyzny w Lublinie.
9.  Współpracujemy z opiekunem duchowym śląskich Klubów Abstynenckich Ks. Bronisławem 



Gawronem i Dziekanem Dekanatu Piekarskiego - Proboszczem Bazyliki Piekarskiej Ks. Władysławem 
Nieszporkiem z Piekar Śląskich oraz Pastorem Sławomirem Popławskim z  Kośioła Adwentystów w 
Bytomiu.

XI  I  . Współdziałania  z  organizacjami  i  instytucjami  rządowymi  i  samorządowymi  oraz   
zakłada  mi   pracy w zakresie niesienia pomocy rodzinom, w których przemoc występuje pod   

wpływem alkoholu.

Na bieżąco współpracujemy z:

● - Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.
● - Polską Radą Ruchu Abstynenckiego w Skierniewicach.
● - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.
● - Gminnymi i Miejskimi Komisjami d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Za Zarząd RZSA Województwa Śląskiego

i


