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1. Cele Stowarzyszenia to:                                                               

1) Kształtowanie u swoich członków trwałych 

dążeń do powstrzymywania sie od picia 

wszelkich napojów alkoholowych oraz 

stwarzanie warunków do zachowania 

trzeźwości,

2) Readaptacja i rehabilitacja osób dotkniętych 

problemem alkoholowym, 

3) Praca z dziećmi i młodzieżą w zakresie 

profilaktyki uzależnień oraz organizowanie im 

czasu wolnego i wypoczynku,                                                

4) Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,                                                            

5) Działalność profilaktyczno - edukacyjna,                                                           

6) Podnoszenie świadomości społecznej na 

temet problematyki uzależnień, a w 

szczególności uzależnienia od alkoholu i 

budowanie rzetelnego wizerunku oraz 

kształtowanie sprzyjających postaw społecznych 

wobec środowiska organizacji abstynenckich,                                                            

7) Pomoc osobom, które doświdczyły przemocy 

w rodzinie,                                                                                

8) Działanie na rzecz partnerskiej współpracy 

Stowarzyszenia z administracją publiczną 

wszystkich szczebli,                                                                            

9) Nawiązywanie współpracy i wymiana 

dpświadczeń z partnerami krajowymi i 

zagranicznymi.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) Organizowanie różnych form pomocy:              

(a) Zorganizowanie w siedzibie Stowarzyszenia 

dyżurów punktu informacyjno - konsultacyjnego 

dla osób zainteresowanych problemem 

alkoholowym.

(b) Organizowanie stałych spotkań Grup 

Wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu 

jak również dla członków ich rodzin (osób 

współuzależnionych).

(c) Organizowanie pomocy terapeutycznej dla 

osób uzależnionych i ich rodzin.                                                 

(d) Udzielanie pomocy psychospołecznej i 

prawnej rodzinom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym, w których występują problemy 

alkoholizmu i przemocy.

2) Rehabilitacja, readaptacja i integracja osób 

uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin 

poprzez działalność turystyczno - 

wypoczynkową (rekreacja, krajoznawstwo, 

spotkania kulturalno-oświatową (kino, teatr, 

opera, itp.) zajęcia o charakterze manulanym 

(robótki ręczne, modelarstwo itp.).                                                                                                           

3) Propagowanie wśród dzieci i młodzieży 

zdrowego stylu życia poprzez:                                                                                                             

(a) Organizowanie zajęć informacyjno - 

profilaktycznych mających na celu podnoszenie 

poziomu wiedzy o uzależnieniech i przemocy w 

rodzinie.

(b) Upowszechnianie ciekawych form spędzania 

czasu wolnego oraz organizowanie wypoczynku.  

4) Propagowanie idei trzeźwości poza 

Stowarzyszeniem, a zwłaszcza oddziaływanie 

swoim przykładem i doświadczeniem na grupy 

społeczne zagrożone wykluczeniem społecznym.  

5) Prowadzenie działałności profilaktyczno - 

edukacyjnej poprzez:                                                 

(a) Prowadzenie zajęć Grupy edukacyjno - 

terapeutycznej dla kobiet doświdczających 

przemocy w rodzinie.                                                                

(b) Indywidualne konsultacje dla kobiet 

doświdczających przemocy w rodzinie.                                                      

(c) Konsultacje i porady prawne.                               

(d) Indywidualne porady psychoterapeutyczne.                                                    

(e) Organizowanie treningów i zajęć o 

charakterze terapeutycznym.                                       

(f) Działalność wydawniczą.                                            

6) Współpraca ze środkami masowego przekazu 

mająca na celu przybliżenie społeczności 

lokalnej problematyki uzależnień.                                                                   

7) Zapewnienie osobom doświdczającym 

przemocy w rodzinie dostępu do pomocy 

psychoterapeutycznej i prawnej.                            

8) Nawiązanie i wypracowanie form stałej 

współpracy z smorządem lokalnym, Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Policją, oraz uruchomienie 

dyżurów przedstawicieli w/w instytucji w 

siedzibie stowarzyszenia.                                              

9) Współpraca z krajowymi i zagranicznymi 

organizacjami działającymi w sferze uzależnień, 

poprzez:                                                                           

(a) Wzajemną pomoc i wymianę doświadczeń z 

partnerskimi organizacjami pozarządowymi.                                    

b) Poszukiwanie możliwości stałej współpracy w 

realizacji wspólnych projektów dotowanych 

przez Unię Europejską.                                                                    

c) Wymiana informacji za pośrednictwem poczty 

internetowej.

Przedstawicielem i osobą uprawnioną do 

reprezentowania Stowarzyszenia jest: 

Janina Antoczenko - Ropiak

Stowarzyszenie posiada 

Komisję Rewizyjną, w skład 

której wchodzą:                             

1. Krzysztof Nicewicz,          

2. Aneta Ertman,                      

3. Ryszard Jurczak.

Uchwała Nr 2 Zebrania 

założycielskiego 

stowarzyszenia 

zwykłego pod nazwą 

Stowarzyszenie 

Abstynentów "Nowa 

Droga" z siedzibą                   

w Myszyńcu                             

z dn. 18.04.2017 r.                     

o przyjęciu Regulaminu 
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