
Działania Mazowieckiego  

Związku Stowarzyszeń Abstynenckich  

w roku 2012 

 

Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich zrzesza w swoich 

szeregach 40 stowarzyszeń zarejestrowanych z woj. Mazowieckiego 

 

W roku 2012 zorganizował następujące przedsięwzięcia: 

- integracyjny „Rejs po Wiśle z szantami” około 100 osób w tym 30 dzieci i 

dziesięć rodzin 2 września 2012 

- XXI Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich Tatry 2012 

uczestniczyło w nim 547 osób w tym 73 dzieci od 29.04.2012 do 04.05. 

2012 

- XXVI Rajd Klonowego Liścia uczestniczyło w nim 300 osób w tym 40 

dzieci od 28.09 2012 do 30.09.2012 

 

Działania planowane w roku 2013 roku 

Planowane działania w roku 2013 obejmą około 1000 osób w imprezach 

zorganizowanych przez związek dla członków i ich rodzin. 

- 29.04.2013 – 04.05.2013 XXII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin 

Abstynenckich Tatry 2013 około 600 osób w tym około 100 dzieci 

- 15.06.2013 – 24.04.2013  I Mazowiecki Spływ Wisłą – Kraków –

Warszawa 60 osób dorosłych  

- 01.08.2013 – 03.08.2013 I Mazowiecki Rodzinny Spływ Kajakowy 

Ostrołęka- Pułtusk 40 osób dorosłych i 30 dzieci 

- Pierwsza połowa września XXVII Rajd Klonowego Liścia  Sieraków 2013 

około 300 osób w tym około 50 dzieci 

 

 



 

Stowarzyszenie „Jutrzenka”   

z Mińska Mazowieckiego 

 

Działania organizowane w roku 2012 i planowane na 2013 r 

- W roku 2012 Stowarzyszenie zorganizowało dla członków klubu, ich 

rodzin, członków wspólnoty AA nie zrzeszonych w klubie, członków Al-

Anon i DDA oraz beneficjentów Fundacji "SŁAWEK" zajmującej się 

przystosowaniem do życia w społeczeństwie skazanych więźniów po 

opuszczeniu zakładów karnych. 10 spotkań terapeutyczno-rekreacyjnych z 

1 godz. wykładem o tematyce zdrowienie w/g zapotrzebowania członków 

Stowarzyszenia, Średnia frekwencja to 40 osób, w tym średnio 5 dzieci,  

- Wyjazd 52 osób uzależnionych i współuzależnionych na Ogólnopolski Zlot 

Rodzina Abstynenckich do Małego Cichego,  

- 32 osób na kolejny Trzeźwościowy Spływ kajakowy po rzece Krutyni,  

- wyjazdy 50 osób do Częstochowy i Lichenia  

 

 

 

Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin 

Abstynenckich AZYL Warszawa ul. Belgijska 4 

W budynku przy ul. Belgijskiej mieszczą się 3 placówki  

- Poradnia leczenia uzależnienia i współuzależnienia 

- Poradnia Przeciwdziałania Przemocy 

- Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich AZYL 

 

Stowarzyszenie Azyl w ramach podstawowej działalności na rzecz osób 

uzależnionych i ich rodzin prowadziło w roku 2012 i prowadzić będzie 

dalej w 2013 roku następujące działania: 

- zajęcia grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych 

- zajęcia grupy edukacyjno-rozwojowej dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych razem 

- indywidualne konsultacje psychologiczne 

- zajęcia rehabilitacyjno-kondycyjne 



- wykłady i warsztaty 

- spotkania integracyjne, obchody rocznic, spotkania świąteczne 

- wieczorki przy świecach 

- wspólne wyjazdy cykliczne trzeźwościowe 

 

W roku 2012 Stowarzyszenie prowadziło działania na rzecz dzieci. 

Działania nosiły tytuł „Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży” w ramach Klubu dla dzieci i młodzieży TĘCZA. Działania 

prowadzone były dla dzieci członków Stowarzyszenia AZYL, pacjentów 

poradni Odwykowej przy ul. Belgijskiej z którą Stowarzyszenie ściśle 

współpracuje od kilkunastu lat, dla dzieci pacjentów poradni 

Przeciwdziałania Przemocy. W ramach zajęć prowadzone były: 

- pomoc w nauce 

- spotkania integracyjne – podwieczorki i uroczystości okolicznościowe 

- wyjścia kulturalno-oświatowo-sportowe do kin teatrów, muzeów, na 

ściankę wspinaczkową, na kręgle i na basen 

dzieci też brały udział w cyklicznych wyjazdach trzeźwościowych 

rodzinnych 

Rajd wiosenny Tatry 2012 

Poznaj Bieszczady razem z nami 

Jesienny Rajd Rodzinny Klonowego liścia 

 

 

 

Działania Stowarzyszenia-Klubu Rodzin 

Abstynenckich „Serce” 

na rzecz dzieci i młodzieży w roku 2012 (organizacja i 

współorganizacja) 

Działania z założenia skierowane do dzieci i młodzieży: 

- Dzień Dziecka – Piknik „Święto Rodziny” – 2 czerwca 2012 

Impreza współorganizowana ze Stowarzyszeniem Chrześcijańskim 

„Puławska” odbyła się na terenie przyległym do Gimnazjum nr 1 przy ul. 

Tynieckiej 25. Miała charakter pikniku dla całych rodzin, w ramach którego 



S.K.R.A. „Serce” uruchomiło specjalne stoisko. Oferowaliśmy uczestnikom 

zabawę w formie profesjonalnego malowania twarzy w fantazyjne wzory. 

- Drużyna piłki nożnej naszego Stowarzyszenia rozegrała mini-turniej z 

zawodnikami reprezentującymi zespół gimnazjum i S.Ch. „Puławska”. Nasi 

klubowicze zdobyli główne trofeum tej imprezy. 

- Mikołajki Impreza przeznaczona dla najmłodszych dzieci naszych 

klubowiczów, na którą są zapraszane również dzieci okolicznych 

mieszkańców. Podczas spotkania uczestnicy wykonują własnoręcznie 

ozdoby choinkowe. Nad całością zajęć ma pieczę zawodowy pedagog. Na 

koniec wszyscy są obdarowywani przez św. Mikołaja licznymi prezentami, 

które pozyskujemy bezpośrednio od samych członków klubu lub 

sponsorów. 

 

Działania, w których dzieci i młodzież brały udział: 

- XXI Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - TATRY 2012 – od 28 kwietnia 

do 4maja 2012 Prowadzone były zajęcia profilaktyczne dla dzieci i 

młodzieży oraz zawody sportowe dla najmłodszej grupy wiekowej. 

- Piknik Zdrowia – na placu Bankowym – 31 maja 2012 

- Organizatorem pikniku było Forum Zdrowia przy Wojewodzie 

Mazowieckim. S.K.R.A. „Serce” brało czynny udział jako wystawca i 

konsultant ds. uzależnień. Odbywały się gry, zabawy i konkursy z 

nagrodami. Atrakcją dla najmłodszych była możliwość poznania budowy 

anatomicznej człowieka na fantomie. 

- I Śródmiejskie Forum Abstynenckie – 8 września 2012 w Okęckiej Sali 

Widowiskowej zorganizowane z okazji 25-lecia istnienia naszego 

stowarzyszenia w forum wzięły udział dzieci obecnych i byłych członków 

stowarzyszenia. 

 

 



 

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 

„Styl życia” Siedlce 

 
DZIAŁANIA NA RZECZ RODZINY I DZIECI W 2012 ROKU  

ORAZ PLANOWANE DZIAŁANIA NA ROK 2013 

1. Spotkania rodzinne z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego 

Narodzenia po ok. 25 osób. 

2. Wyjazd rodzinny na zlot w Murzasichle – Tatry 2012r. Wyjazd dla 14 

osób – 6 rodzin w tym 4 dzieci. IV/V 2012 

3. Wyjazd do Lichenia – 45 osób, nawet trójpokoleniowe na ziemi. 

4. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia 

dziennego dla dzieci z rodzin najuboższych i dotkniętych chorobą 

alkoholową. Zajęcia w 2012 roku prowadzone były 6 dni w tygodniu 

po ok. 6 godzin. Uczestniczyło w nich 25 dzieci. 

5. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla wychowanków świetlicy w 

okresie ferii zimowych i wakacji, w których uczestniczy ponad 30 

dzieci. 

6. W ciągu roku organizowanie spotkań okolicznościowych z okazji, np. 

Dnia Mamy, Dnia Dziecka.  

7. Zorganizowanie 2 wyjazdów kolonijnych dla wychowanków Gdańsk i 

Wetlina – 20 dzieci. Zorganizowanie 2 dniowego wyjazdu do 

Białowieży oraz kilku wycieczek jednodniowych wspólnie z rodzicami 

dzieci m.in. Ciechanowiec, Liw, basen w Mińsku Mazowieckim, udział 

w pikniku rodzinnym wszystkich świetlic siedleckich, wyjście do kina i 

teatru.  

8. Prowadzenie zajęć profilaktycznych, zajęć z psychologiem. 

Świetlica zapewnia dożywianie dzieci , pomoc przy odrabianiu lekcji, 

wychowawcy mają stały kontakt z rodziną dziecka, szkołą, pracownikiem 

socjalnym, Sądem Rodzinnym. 

 

Działania na 2013: 

Kontynuacja z roku 2012 zmieniają się terminy i miejsca wyjazdów oraz 

godziny pracy świetlicy 5 dni w tygodniu po 7 godzin. 



Kilka razy w roku organizowane są wyjścia do kina, wyjazdy do teatru i na 

basen. Dzieci biorą też udział w programie profilaktycznym. 

 

 
 

Działania Pruszkowskiego Stowarzyszenia Rodzin 

Abstynenckich „SOCJUS” 2012 

 

Wyjazd do Murzasichla i Sierakowa 64 osoby w tym 11 dzieci, „Szkoła dla 

rodziców” w której uczestniczyło  15 osób, zajęcia z zakresu pierwszego 

kontaktu, dla osób współuzależnionych oraz dla osób uzależnionych w 

sumie uczestniczyło w nich 51 osób. 

 

Planowane działania w roku 2013: 

Warsztat dla osób Współuzależnionych 

10 razy po 2 godziny marzec/kwiecień / maj / czerwiec .Pierwsze 

spotkanie 23 marca godz. 11.00 Prowadzący Kinga Jasińska i Bogdan 

Urban 

Warsztat „konstruktywnego radzenia sobie ze złością” 

8 godzin w dwie soboty kwietnia. Łącznie 16 godzin. Prowadzi Monika 

Przygoda 

Warsztat „rozwoju osobistego” 

2 razy w 4 soboty lub niedziele po 8 godzin każda październik / listopad / 

grudzień. Łącznie po 32 godz. dla każdej grupy (Razem 64 godz.) Prowadzi 

Agnieszka Czerkawska 

Warsztat „szkoła dla rodziców” 

Raz w tygodniu w godz. 1800 – 2200 październik / listopad / grudzień 

przez kolejne 10 tygodni w dzień tygodnia ustalony przez grupę, Łącznie 

40 godz. Prowadzi Krystyna Kwiatkowska i Anna Mroczek 

Rozwojowo - terapeutyczna grupa dla kobiet „Podróż w poszukiwaniu 

kobiecej mądrości, siły i kreatywności” 

3 razy po 8 godz. w trzy soboty października. Łącznie 24 godz. Prowadzi 

Monika Przygoda 

Przewidujemy udział około 100 osób w wyjazdach i zajęciach oraz 20 

dzieci z naszego Stowarzyszenia 


