Skierniewice dnia 31.12 .2013 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI SKIERNIEWICKIEGO STOWARZYSZENIA RODZIN
ABSTYNENCKICH „AMETYST” ZA 2013 ROK
Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst” w Skierniewicach 46 członków
i 15 kandydatów, jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem 0000033378. w dniu 16.04.2001 roku.
nr NIP: 836-13-23-450
nr REGON: 750036684
Zarząd Stowarzyszenia:
Ewa Juraś
- prezes zarządu, Skierniewice, ul. Wańkowicza 11/81
Krzysztof Karkuciński
- zastępca prezesa, Balcerów 86
Jerzy Dzięgielewski
- zastępca prezesa, Maków, ul. Graniczna 12
Emilia Kania
- sekretarz, Skierniewice, ul. Leśmiana 1/21
Waldemar Dałkowski
- skarbnik, Marianów Rogowski 37
Robert Widuliński
- członek zarządu, Skierniewice, ul. Sosnowa 161a
Marek Chycak
- członek zarządu, Skierniewice, ul. Rawska 36/5
Grzegorz Krzyżanowski
- członek zarządu, Skierniewice, ul. Trzcińska 75/7
Ryszard Markiewicz
- członek zarządu, Skierniewice, ul. Iwaszkiewicza 14/28
W 2013 roku odbyło się 12 posiedzeń zarządu oraz Walne Zgromadzenie Członków –
sprawozdawcze.
Cele statutowe
a) działalność nieodpłatna
CELE GLOBALNE
1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
2. Zmniejszanie rozmiaru aktualnie istniejących problemów związanych z nadmiernym
nadużywaniem alkoholu i innych środków zmieniających świadomość (uzależnieniem) i przemocy
w rodzinie.
3. Zapobieganie problemom rodzinnym wynikających z nadużywania alkoholu i innych środków
zmieniających świadomość na terenie miasta - powiatu Skierniewice.
4. Kompleksowa opieka psychologiczna nad rodzinami z dysfunkcjami wychowawczymi.
CELE JEDNOSTKOWE
1. Zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.
2. Zmniejszenie indywidualnych zagrożeń ekonomiczno-społecznych wynikających z picia
alkoholu (uzależnienia) i zażywania środków zmieniających świadomość.
3. Obniżenie śmiertelności i ryzyka zachorowań.
4. Rehabilitacja społeczna osób uzależnionych i ich rodzin.
5. Działania profilaktyczne i skierowane do dzieci i młodzieży.
6. Działania informacyjno-edukacyjne, psychologiczne i prawne w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przemocy domowej dla mieszkańców Skierniewic i powiatu
ziemskiego.
7. Ochrona osób krzywdzonych przed przemocą wewnątrzrodzinną.
8. Pomoc socjalna w postaci zbierania i dystrybucji artykułów spożywczych i przekazywanie
ich rodzinom zagrożonych wykluczeniem społecznym.
9. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Skierniewic i powiatu ziemskiego.
b) działalność odpłatna
Stowarzyszenie nie pobiera opłat od beneficjentów.
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c) Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej
W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe pochodzące ze środków
publicznych w wysokości 119 000,00 zł, w tym:
- Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym i ofiarom przemocy domowej” - dotacja z Urzędu
Miasta Skierniewice w wysokości 98 000,00 zł, wsparte przez:
- Wójta Gminy Maków w wysokości 13 000,00 zł, w tym 7 000,00 zł dotacja celowa
z przeznaczeniem na letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,
- Wójta Gminy Skierniewice 3 000,00 zł,
- Zarząd Powiatu Skierniewickiego 5 000,00 zł,
- Europejskiego Programu Dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej PEAD – bezgotówkowy obrót
żywnością oparty wyłącznie na pracy społecznej, o wartości 179644,95 zł,
oraz składek członkowskich w wysokości 4948,83 zł
wydatkowane na realizację celów statutowych.
Stowarzyszenie zgodnie z przepisami na dzień 31.01.2013 r. złożyło deklarację PIT 4R z tytułu
pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na dzień 31 marca 2014 r. zostanie
złożone zeznanie podatkowe za rok 2013 CIT-8. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego zapłacone
w terminie. Wobec US nie ma zobowiązań podatkowych.
W okresie sprawozdawczym 2013 r. w stowarzyszeniu przeprowadzone zostały następujące kontrole:
1) kontrola Komisji Rewizyjnej SSRA „Ametyst”,
2) kontrola Komisji Rewizyjnej Urzędu Miasta Skierniewice,
3) kontrola Skarbnika Gminy Maków,
4) kontrola p.poż.
Wyniki wszystkich kontroli były pozytywne.
Działalność zlecona na podstawie umów dotacyjnych odbywała się poprzez funkcjonujące
w strukturach stowarzyszenia następujące formy działania:
PRACĘ WEWNĘTRZNĄ STOWARZYSZENIA
I. Prowadzenie Rodzinnego Klubu Abstynenta
Czynny codziennie godz. 17.00-20.00 oraz w godzinach przedpołudniowych i nocnych doraźnie dla
osób w nawrocie choroby alkoholowej lub w sytuacji kryzysowej. W ramach RKA funkcjonuje:
1. Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.
 pierwszy kontakt prowadzony przez osobę posiadającą uprawnienia w zakresie pracy
w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, dyżur telefoniczny, internetowy
 dyżury prowadzone przez członków zarządu stowarzyszenia
2. Społeczność klubowa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz dla osób
zainteresowanych, obchodzenie rocznic abstynencji, sprawy organizacyjne.
3. Codzienne spotkania w klubie abstynenta, bieżące wsparcie procesu trzeźwienia,
podtrzymanie motywacji do utrzymania abstynencji, pomoc w sytuacjach nawrotu choroby,
pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów.
4. Imprezy o charakterze integracyjno-rekreacyjnym kształtujące właściwe postawy społeczne i
rodzinne, uczące współpracy i wzajemnej pomocy, pokazujące możliwości zdrowego i
trzeźwego spędzania wolnego czasu.
5. Praca społeczna członków i sympatyków stowarzyszenia, drobne remonty, konserwacja
sprzętu i pomieszczeń stowarzyszenia, utrzymanie obiektu w należytym stanie, praca na rzecz
Banku Żywności – rozładunki żywności, wydawanie, udział w zbiórkach żywności.
II. Prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz z Hostelem
Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie czynny poniedziałek, środa, piątek 8.00 -16.00;
wtorek, czwartek 10.00 do 18.00. Od godziny 16.00 dyżury specjalistów.
W strukturach ośrodka funkcjonuje jedyny na terenie Skierniewic całodobowy Hostel dla ofiar
przemocy wewnątrzrodzinnej.
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Oferta ośrodka skierowana jest przede wszystkim do ofiar przemocy, w tym osób współ
uzależnionych. Prowadzone są również rozmowy wstępne ze sprawcami przemocy rodzinnej.
W ośrodku pracownicy pierwszego kontaktu przyjmują i prowadzą rozmowy wstępno-diagnozujące
z klientami, monitorują sprawy związane z faktem zgłoszenia przemocy, udzielają bieżącego wsparcia
i pomocy. Osoby korzystające z oferty ośrodka kierowane są w zależności od potrzeb na:
 grupę wsparcia dla ofiar przemocy domowej
 konsultacje prawne
 indywidualną pracę z psychologiem
 konsultacje z resocjalizatorem
 mediacje rodzinne
 do Hostelu, który zapewnia schronienie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia
W Hostelu jednorazowo może uzyskać schronienie do 16 osób (kobiet i kobiet z dziećmi),
z możliwością korzystania z pomocy Banku Żywności działającego przy stowarzyszeniu „Ametyst”.
Hostel wyposażony jest w kuchnię z pełnym zapleczem sprzętu AGD, łazienkę z ubikacją, 3 sypialnie
umeblowane dla potrzeb matek z dziećmi.
Specjaliści ośrodka zapewniają długofalową i kompleksową pomoc w wychodzeniu z przemocy
i rozwiązywaniu problemów życiowych. Pilotują i monitorują sprawy klientów znajdujących się pod
opieką ośrodka. Pracownicy Ośrodka Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zajmują się również:
 zbieraniem danych o organizacjach i instytucjach zajmujących się problemem przemocy
w rodzinie
 stale współpracują z policją, sądem, MOPR, prokuraturą, Urzędem Miasta Skierniewice,
Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, Miejską
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Edukacja publiczna:
1. Podejmowanie działań uświadamiających mieszkańców miasta Skierniewice o możliwości
przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
a) branie udziału w audycjach radiowych (radio Victoria, RSC), artykuły prasowe w regionalnej
prasie (Dziennik Łódzki, ITS, Głos Skierniewic)
b) prowadzanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
c) rozmowy z osobami uzależnionymi i szkodliwie pijącymi o konsekwencjach stosowania
przemocy wewnątrzrodzinnej.
III. Działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą domową
1) letni obóz integracyjno-profilaktyczny realizowany poprzez
- część integracyjną prowadzoną metodami aktywnymi - organizowanie zajęć w kierunku integracji
uczestników obozu, stworzenia klimatu bezpieczeństwa i zaufania, a także pobudzenia ich aktywności
poprzez rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie;
- część profilaktyczną prowadzoną przez pedagoga społecznego w II grupach wiekowych,
- część psychologiczną prowadzoną przez psychologa w II grupach wiekowych,
- część wypoczynkowo-turystyczną:
2) – wspólny z rodzicami udział w rodzinnych imprezach abstynenckich (zabawa choinkowa, piknik
rodzinny z okazji „Dnia Dziecka”, rajdy rowerowe, spływ kajakowy, Dzień pieczonego ziemniaka,
udział w ogólnopolskich zbiórkach żywności) - wg. kalendarza imprez i list obecności.
IV. Prowadzenie Banku Żywności
Bank Żywności, Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst” prowadzi od
września 2004 roku. Działalność jego oparta jest na ścisłej współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi
w ramach realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej Dla Najuboższej Ludności Unii
Europejskiej „PEAD”. Podstawą jego realizacji jest Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 3730/87
zezwalające na bezpłatne przekazywanie osobom potrzebującym żywności pochodzącej z rezerw UE
przez organizacje charytatywne z terenu Wspólnoty. Jego założeniem jest zagospodarowanie rezerw
surowców interwencyjnych na cele pomocy społecznej i wsparcie żywnością osób najbardziej
potrzebujących.
Oprócz realizacji Europejskiego Programu PEAD, Bank Żywności prowadzony przez S.S.R.A.
”Ametyst” organizuje zbiórki żywności w skierniewickich supermarketach. Zebrane w czasie zbiórek
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artykuły spożywcze przekazywane są lokalnym organizacjom pozarządowym zajmującym się
nieodpłatnych dożywianiem dzieci. Bank Żywności czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
przedpołudniowych. Żywność wydawana jest w siedzibie stowarzyszenia.
V. Interwencyjne miejsce noclegowe
W czasie zimy, w okresie silnych mrozów w stowarzyszeniu uruchamiane jest miejsce noclegowe dla
osób bezdomnych. Bezdomni dowożeni przez policję i straż miejską, po noclegu przekazywani są
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.
PRACĘ ZEWNĘTRZNĄ STOWARZYSZENIA
1.Współpraca z: Urzędem Miasta Skierniewice, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w
Skierniewicach, Poradnią Leczenia Uzależnień, Powiatowym Urzędem Pracy, policją, sądem,
szkołami, uczelniami wyższymi, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, PCPR , gminnymi
ośrodkami pomocy społecznej, szpitalami odwykowymi w Zgierzu i Pruszkowie, Morawicy, Bankiem
Żywności w Łodzi, innymi organizacjami i instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
2.Organizacja obozów psychoprofilaktyczno-integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz udział
członków stowarzyszenia w terapeutycznych Ogólnopolskich Zlotach Rodzin Abstynenckich.
3.Uczestniczenie w imprezach trzeźwościowych organizowanych przez inne kluby abstynenckie,
a także w akcjach wojewódzkich i ogólnopolskich.
4.Realizowanie zadań zleconych w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Skierniewicach i powiecie ziemskim.
5.Praca Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, dyżur
telefoniczny i internetowy.
6.Działania profilaktyczne w szkołach i środowisku lokalnym, związane z zapobieganiem
uzależnieniom i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
7. Edukacja społeczna w obszarze problemów alkoholowych i przemocy domowej.
8.Wsparcie i udział w miejskich akcjach organizowanych przez inne organizacje i instytucje lokalne
promujące zdrowy, prorodzinny styl życia.
9.Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej stowarzyszenia.
10.Prowadzenie i rozwijanie elektronicznych form pomocy i konsultacji dla mieszkańców Skierniewic
(możliwość anonimowej pomocy, zwiększenie dostępności pomocy).
11.Prowadzenie praktyk studenckich.
W 2013 roku z oferty w różnych formach działalności skorzystało:
Rodzinny Klub Abstynenta
- Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin - ok. 300 konsult.
tel./internet.,
codziennie x 4 godz.
- rozmowy I-go kontaktu z osobami uzależnionymi i ich rodzinami
- 90 osób,
2 x w tygodniu x 3 godz.
- społeczność klubowa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin
- 20 – 60 każdorazowo,
1 x w tygodniu x 3 godz.
- bieżące zajęcia w klubie, wsparcie procesu trzeźwienia
- wg. potrzeb,
7 x w tygodniu x 4 godz.
- bieżące prace porządkowo-remontowo-naprawcze
- 300 godz.
Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
wraz z Hostelem
- rozmowy I kontaktu, diagnozujące
- 85 osób,
5 x w tygodniu x 8 godz.
- grupa wparciowo-edukacyjna, prowadzona przez pedagoga
- 229 osób,
1 x w tygodniu x 4 godz.
- konsultacje prawne
- 60 osób,
2 x w m-cu 03; 04 x 3 godz.
-indywidualna praca z psychologiem
- 170 osób,
1 x w tygodniu x 3 godz
- konsultacje z resocjalizatorem
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1 x w m-cu x 3 godz.
- mediacje rodzinne
- wg. potrzeb,
(wg.potrzeb)
Hostel dla ofiar przemocy
- 8 kobiet z dziećmi
(całodobowo)
Bank Żywności
- transporty/rozładunki żywności – 4 transporty
- ilość przywiezionej żywności 80 183,88 kg
- za kwotę 179 644,95 zł
- 2 zbiórki żywności – październik- „Podziel się posiłkiem” i grudzień - „Świąteczna zbiórka
żywności” artykułów spożywczych przekazanych lokalnym organizacjom pozarządowym
zajmującym się nieodpłatnym dożywianiem dzieci i młodzieży,
- liczba osób objętych pomocą żywnościową - 2000
- wydawanie żywności
2 x w tygodniu x 3 godz.
- prowadzenie dokumentacji (również w wersji elektr.), bieżąca kontrola, sprawozdawczość
1 x w tygodniu x 3 godz.
Interwencyjne miejsce noclegowe – (1 osoba)
Abstynenckie imprezy integracyjne, promujące zdrowy styl życia
- zabawa choinkowa z Mikołajem,
- spotkanie wielkanocne,
- Bal Abstynenta z okazji XXV rocznicy powstania stow. ”Ametyst”,
- udział w Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich w Małem Cichem k/Zakopanego,
- piknik rodzinny z okazji „Dnia Dziecka”,
- Abstynencki Spływ Kajakowy rzeką Rawką,
- Abstynencki Rodzinny Rajd Rowerowy,
- obóz profilaktyczno-integracyjny dla dzieci i młodzieży w Małym Cichym k/Zakopanego,
- udział w wyjeździe integracyjnym na Mazury,
- „Dzień Pieczonego Ziemniaka” - rodzinna impreza integracyjna,
- Ogólnopolska Zbiórka Żywności „Podziel się posiłkiem”,
- zabawa „andrzejkowa”,
- Ogólnopolska Zbiórka Żywności „Świąteczna Zbiórka Żywności”,
- spotkanie „wigilijne”,
- zabawa sylwestrowa,
- uroczyste obchodzenie rocznic abstynencji przez członków R.K.A.
Praca społeczna na rzecz stowarzyszenia
- prow. społ. klubowej (12h/m-c)
144 h
-bieżące pr. porz.-napr.(30h/m-c)
360 h
-rozł. żywn. (4 tr.x 30 os.x 5 h)
600 h
-wydaw. żywn.,prow.dokument.
(3 x 3 h/tyg. = 36h/m-c x 8 m-cy)
288 h
- zb. Żywności „Podziel się posiłkiem” (100 os. x 4 h)
400 h
- zb. Żywności „Św. Zbiórka Żywności” (130os. x 4 h)
520 h
- organizacja imprez abstynenckich (15 imprez x 5 os x 5 h)
375 h
OGÓŁEM:
2687 h
Projekty realizowane w 2013 r. przez stowarzyszenie zapobiegały dysfunkcjom życia
rodzinnego związanym z uzależnieniem od alkoholu i przemocą wewnątrzrodzinną.
Odpowiadały na potrzeby rodzin zagrożonych, które bez szeregu działań psychologicznych,
profilaktyczno-edukacyjnych i wspierających nie miałyby szans na prawidłowe funkcjonowanie.
Oddziaływania projektów wpłynęły na polepszenie jakości społeczności lokalnej poprzez motywację
uczestników do pozytywnych zmian: zmniejszyły liczbę osób uzależnionych, co powoduje
ograniczenie wydatków na leczenie, spowodowały wzrost jakości życia rodziny i mieszkańców,
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wzrost poziomu bezpieczeństwa rodziny, wzrost edukacji dzieci i młodzieży, zmniejszyły szkody
jednostkowe i społeczne. Większość działań pomocowych, skierowanych do osób uzależnionych,
współ uzależnionych, ofiar przemocy domowej oraz dzieci będzie mieć charakter trwały, długofalowy
a ich realizacja będzie kontynuowana w latach następnych.
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