Kłobuck 2022.03.02

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2021
Zarządu Kłobuckiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich
„ATOL”
Kłobuckie

Stowarzyszenie

Rodzin

Abstynenckich

zostało

ustalone

Walnym

Zgromadzeniem dnia 15 stycznia 1988r. i zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w
Częstochowie 03 kwietnia 1988r. 31 marca 2004r. zostało wpisane do Krajowego
Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Katowicach.
Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia:
- Jacek Herudziński

prezes

- Grzegorz Dobosz

wiceprezes

- Sławomir Ciapa

wiceprezes

- Aneta Chyra

sekretarz

- Wojciech Bożek

skarbnik

- Mariola Herudzińska

członek

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie trzeźwego stylu życia oraz organizowanie
pomocy dla ich członków poprzez następujące działania:
- Poprzez osobistą abstynencję od alkoholu
- Doprowadzenie do stałej abstynencji członków Stowarzyszenia
- Niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego
rozwoju i odzyskiwanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu
- Organizowanie środowisk abstynenckich poprzez tworzenie klubów

i grup

samopomocowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
- Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia
przepisów prawnych zmierzających do ograniczenia dostępności do alkoholu
- Niesienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i socjalnej osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym
- Gromadzenie funduszy na realizację zadań statutowych
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W okresie I – XII 2021 r. roku Zarząd zajmował się następującymi sprawami:
I. Zorganizowanie grupy terapeutycznej
- Grupa terapeutyczna dla klubowiczów, osób uzależnionych i współuzależnionych
prowadzonej przez specjalistę terapii uzależnień od października do grudnia.
II. Współpracą z instytucjami publicznymi i samorządowymi
-

Urząd Gminy w Kłobucku
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Poradnia Odwykowa w Kłobucku
Szpitala Neurologiczno - Psychiatryczny w Lublińcu
Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku
III. Organizacją wykładów i spotkań o tematyce przeciwalkoholowej

- Od września do grudnia 2021 roku zajęcia terapeutyczne dla klubowiczów, osób
uzależnionych i współuzależnionych prowadzonej przez specjalistę terapii
uzależnień
IV. Zorganizowaniem zlotu i obozu terapeutyczno-integracyjnego
- Zakopane 2021 r.
- XXIX Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu 2021 r.

V. Imprezy kulturalno-okolicznościowe
- XXXIII Rocznica powstania klubu ATOL
- Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków
- Letnie imprezy plenerowe przy grillu
- Rocznice abstynenckie naszych klubowiczów
- Zabawy rocznicowe zaprzyjaźnionych Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich
- Udział w imprezach sportowych organizowanych przez Kluby i Stowarzyszenia
Abstynenckie
- W listopadzie Abstynencki Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany przez
nasz klub
- Spotkanie opłatkowe naszego klubu i zabawa Sylwestrowa
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W 2021 roku odbyło się 12 posiedzeń Zarządu, na których podjęto 12 uchwał.
Na posiedzeniach były omawiane sprawy bieżące klubu i kierunki działania naszego
Stowarzyszenia,
Teksty podjętych uchwał
- Uchwała Nr 01/01/21 z dnia 07.01.2021 r.
W sprawie ustalenia terminu Walnego Zgromadzenia
- Uchwała Nr 01/02/21 z dnia 04.02.2021 r.
W sprawie organizacji zabawy rocznicowej
- Uchwała Nr 01/03/21 z dnia 11.03.2021 r.
W sprawie ustalenia terminu wyjazdu do Zakopanego
- Uchwała Nr 01/04/21 z dnia 08.04.2021 r.
W sprawie organizacji wyjazdu na Spotkanie Trzeźwościowe na Jasnej Górze
- Uchwała Nr 01/05/21 z dnia 13.05.2021 r.
W sprawie ustalenia daty organizacji biwaku terapeutycznego
- Uchwała Nr 01/06/21 z dnia 03.06.2021 r.
W sprawie organizacji wyjazdu na Spotkanie Trzeźwościowe do Lichenia
- Uchwała Nr 01/07/21 z dnia 08.07.2021 r.
W sprawie ustalenia pracy instruktorów terapii uzależnień dla grup wsparcia od
października do grudnia
- Uchwała Nr 01/09/21 z dnia 09.09.2021 r.
W sprawie organizacji Turnieju Tenisa Stołowego
- Uchwała Nr 01/10/21 z dnia 07.10.2021 r.
W sprawie organizacji zabawy Andrzejkowej
- Uchwała Nr 02/10/21 z dnia 07.10.2021 r.
W sprawie organizacji spotkania Mikołajkowego
- Uchwała Nr 01/11/21 z dnia 04.11.2021 r.
W sprawie ustalenia daty, organizacji i dofinansowania Klubowego Wigilijnego
Spotkania Opłatkowego
- Uchwała Nr 01/12/21 z dnia 09.12.2021 r.
W sprawie organizacji i dofinansowania Zabawy Sylwestrowej
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