KARTA IDENTYFIKACYJNA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Gminy Czarna Białostocka
Pełna nazwa organizacji:

Miejsko – Gminne Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich „Jedność”

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie

Dokładny adres siedziby organizacji:

16-020 Czarna Białostocka ul. Torowa 9

Adres korespondencyjny:

j. w

Numer konta organizacji:

Dane kontaktowe
Numer telefonu:

85 710 23 06

Telefon komórkowy:
Numer faksu:
Adres strony internetowej:
Adres poczty e-mail:

stow.jednosc@wp.pl

JusMatuszewska@wp.pl

Skład zarządu organizacji
Imię i nazwisko

Funkcja

Janusz Korsak

Prezes

Marcin Kuczyński

Z-ca prezesa

Justyna Matuszewska

Sekretarz

Henryka Krajewska

Skarbnik

Informacje o działalności organizacji
Data rejestracji:

29.05.2009 rok

Zasięg działań:

Miasto i Gmina Czarna Białostocka

Cele, zadania statutowe:

1. Działanie w społeczeństwie na rzecz powszechnej trzeźwości
2. Działanie na rzecz osób potrzebujących, osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
3. Organizowanie czasu wolnego dla członków stowarzyszenia i ich rodzin.
4. Publikacja i rozpowszechnianie informacji na temat uzależnień i sposobów pomocy.

Krótka historia organizacji:

Miejsko –Gminne Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich ‘Jedność” powstało w 1992 roku,
jako Klub Abstynenta „Świt”. Zrzeszał on ponad trzydziestu członków.

Organizowano różnego rodzaju imprezy trzeźwościowe z udziałem całych rodzin, wyjazdy
letnie dla dzieci, choinki itp.
W roku 2009 klub zmienił formę prawną i teraz działa, jako Miejsko – Gminne
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Jedność”
Formy działania:

- Organizowanie spotkań grup samopomocowych wspierających trzeźwienie (grupa AA i
grupa Al-Anon dla współuzależnionych).
- Wspieranie w trzeźwieniu przez rozpowszechnianie czasopism i ulotek z tym związanych.
- Pomoc terapeutyczno-konsultacyjna.
- Organizowanie spotkań z psychologiem.
- Pomoc rodzinom z problemami alkoholowymi.

Informacje o realizowanych projektach, osiągnięciach i nagrodach

W roku 2015 Stowarzyszenie ponownie otrzymało na trzy kolejne lata Certyfikat nadawany
przez Krajową Radę Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz Państwową Agencję
Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

stowarzyszeniom

o

wysokich

standardach

działania.
Co roku stowarzyszenie otrzymuje nagrodę od Prezesa Związku Stowarzyszeń i Rodzin
Abstynenckich woj. podlaskiego za prawidłową i rzetelną pracę na rzecz szerzenia
trzeźwości.

15.09.2020 r. Janusz Korsak
…………………………………………………………
Data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej

