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Sprawozdanie z działalności Klubu
Abstynenta „Promień” we Włocławku w 2004r.
Klub Abstynenta „Promień” w 2004r. realizował zadania
wynikające ze statutu klubu,
ze szczególnym uwzględnieniem programu przeciwdziałania
alkoholizmu, narkomani,
i innych patologii społecznych, propagował idee trzeźwości na
terenie miasta Włocławka,
Szczególnie wśród młodzieży. Pomagaliśmy osobom uzależnionym od
alkoholu i narkotyków, w celu podjęcia leczenia odwykowego oraz
doprowadzenia do stałej abstynencji poprzez organizowanie przez klub grup
wsparcia:
Dla osób uzależnionych :
-Grupa A-A „Arka”[ mityng wtorek godz.18, piątek godz. 18 mityng otwarty]
-Grupa A-A „Victoria” [filia klubu ul.Wojska Polskiego 16]
[mityng poniedziałek, środa , piątek godz.18]
-Grupa A-N „Nadzieja” [filia klubu – mityng sobota godz.18- Anonimowi
Narkomani]
Dla osób współuzależnionych :
_Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci
uzależnionych od narkotyków
(spotkania czwartek godz.17)
-Grupa Al.-Anon (grupa wsparcia dla wspóluzależnionych, spotkania sobota
godz.17.30)
Dla osób w podeszłym wieku :
-Klub seniora „Nasz Dom”(spotkania w poniedziałek, czwartek w godz.1416)
ponadto na terenie klubu działa świetlica profilaktyczno-wychowawcza
zarządzająca przez MOPR we Włocławku w 2004 roku w celu podtrzymania
więzi międzyludzkich międzyludzkich w oparciu o zasadę wzajemnej
solidarności osób uzależnionych i wsółuzależnionych klub zorganizował
wiele spotkań integracyjnych :

21 luty-4 Włocławski Bal Przebierańców
8 marzec- Dzień Kobiet
16 kwiecień- ogólnopolski zjazd AA[mityna rocznicowy 1 rocznica Janusza,
2 rocznica trzeźwości Radka]
20 kwiecień-mityng rocznicowy[5 rocznica trzeźwości Iwony, 4 rocznica
trzeźwości Janka]
3 maja- majówka nad jeziorem Łuba
5 czerwiec-wyjazd na Ogólnopolski spotkania ruchów trzeżwościowych w
Częstochowie[48 osób]
26 czerwiec-wyjazd grupowy do Płocka na otwarcie klubu Abstynenta Veni
Vidi Vici
15-23 sierpnia-wyjazd dzieci i młodzieży na letni wypoczynek do
Poronina[24 osoby]
28 sierpnia Piknik rodzinny nad jeziorem Łuba
6 listopad- wyjazd na 3 Ogólnopolski turniej Piłki Nożnej w Sieradzu
6 grudzień-Mikołajki[spotkanie integracyjne rodzin]
18 grudzień-Wieczerza Wigilijna połączone z pączkami dla dzieci z rodzin
patologicznych
31 grudnia-Bal Sylwestrowy[80 osób]
W okresie wakacji[ lipiec, sierpień] Dzięki dotacji Urząd Marszałkowskiego
w Toruniu oraz Urzędu Miasta Włocławek odbyła się akcja pn „Czyste
Wakacje”- Nie cpam, Nie piję, Nie palę. Akcja skierowana była do młodzieży
spędzającej wakacje w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem osób z
rodzin zagrożonych patologią społeczną[ alkoholizm. Narkomania], odbyły
się wycieczki za miasto, spotkania ciekawymi ludżmi naszego miasta,
konkursy,gry sportowe i inne atrakcje.Akcję zorganizowano przy ścisłej
współpracy z Miejską Poradnią Terapii Uzależnień oraz wolontariuszy z
Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej. We wrześniu powstał w
klubiezespół sportowy składający się z osób uzależnionych i młodzieży z
rodzin patologicznych[treningi odbywają się w Sali gimnastycznej SP 20]
Klub prowadzi stała działalność informacyjną w tym telefon zaufania.
Rozwijaliśmy i propagowaliśmy inicjatywy, postawy i działania sprzyjające
przeciwdziałaniu zjawiska alkoholizmu i innym patologiom społecznym.
26 listopada 2004 roku uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego
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