Fundacja Trze¼wo¶æ i Gospodarno¶æ - alkoholizm, choroba alkoholowa, abstynencja, trze¼wo¶æ, trze¼wi alkoholicy, trze¼wy

Dzia³alno¶æ

Fundacja skupia, Jako wolontariuszy i podopiecznych, alkoholików, którzy maj± ju¿ za sob± pweien etap wychodzenia z
na³ogu (Tak1m umownym kryterium jest okres 10 abstynencji) oraz Rodziny tych alkoholików. Ze wzgledu na specyfikê
problemów, Które na etapie zdrowienia pojawiaj± - i u uzale¿nionych i u ich Rodzin, pomoc, ktorej nasi podopieczni
oczekuj± jest szczególna. BARDZO Czêsto, niejednokrotnie czê¶ciej niz Pomocy finansowej, oczekuj± oni zrozumienia
ich sposobu postrzegania otaczaj±cego ¦wiata, Wsparcia w zmaganiu sie z soba samym, w zmaganiu z codziennymi
problemami i w znalezieniu swojego MIEJSCA w obecnej rzeczywisto¶ci Gospodarczej - w trudnych warunkach
Gospodarki rynkowej. Na Tym skupiamy Swoj± Dzia³alno¶æ . Nasi podopieczni i wolontariusze do te samej OSOBY pomagaj±c innym, pomagaj± sobie sami, fundacja nadaje Ramy organizacyjne takiemu dzia³aniu. Siedziba Fundacji to
szara rzeczywisto¶æ dnia codziennego.

W miarê Mo¿liwo¶ci Finansowych Fundacji, Pomagamy rowniez finansowo Tym, którzy takiej Pomocy potrzebuj± lotniczym nie tylko wywodz±cym Siê z krêgu dotkniêtych choroba alkoholowa. Wspieramy imprezy organizowane dla
Dzieci z okazji Dnia Dziecka, ¶w. Miko³aja. Przekazali¶my dwukrotnie Do domu Ma³ego Dziecka w Stalowej Woli
zabawki i ¿ywno¶æ, ustanowili¶my Dwa stypendia dla studiuj±cych stronie dzieci alkoholików.

Dla uhonorowania trudu Osób dotkniêtych alkoholizmem w zmaganiu Siê Z samym sob± Oraz dla Wyró¿nienia Osób
maj±cych szczególne zas³ugi na Polu krzewienia trze¼wo¶ci w ¿yciu spo³ecznym Fundacja ustanowi³a statuetkê, Która
kazdego Roku przyznawana przez Kapitu³ê kolejnej ¿art grupie Osób. Uroczysto¶æ rozdawania statuetek wros³a Ju¿ na
stale w kalendarz ¯ycia Lokalnej spo³eczno¶ci. Wykorzystuj±c obecno¶æ licznego Grona Przedstawicieli Mediów w Tych
uroczysto¶ciach, Raz zrobiæ Roku propagujemy idee w Lokalnej Nasze prasie, Radiu i Telewizji. Propaguj± te idee
rowniez nasi goscie. Wyró¿nienie otrzyma³o zrobiæ chwili obecnej ok. 70 Osób - lotniczym nie tylko z Podkarpacia. Wsród
wyró¿nionych S¡ m.in. Aleksander Ma³achowski marsza³ek minister Marek Balicki, prof. Wiktor Osiatyñski, dr Ewa
Woydy³³o-Osiatyñska, pani senator Janina SAGATOWSKA, Ksiê¿a, lekarze, dziennikarze.

W chwili obecnej planujemy rozszerzenie naszej dzia³alno¶ci i skierowanie JEJ, w wiêkszym zakresie niz zrobiæ Tej
Pory, zrobiæ Rodzin Osób uzale¿nionych. Szczególn± Troska chcemy otoczyæ stronie dzieci alkoholików, proponuj±c im i
pokazuj±c wzorce zachowañ Inne niz te, ktoré sa Ich codziennym udzia³em IW ktorých, w panicznym strachu, musz±
funkcjonowaæ. Nasza ofertê chcemy Te¿ skierowaæ zrobiæ Zon í mê¿ów Osób uzale¿nionych wychodz±c Z za³o¿enia, w
du¿ej mierze ZE by wlasnie od NICH zalezy do CZY IW Jaki sposób rodzina poradzi sobie z dramatem choroba
alkoholowa ¿art Jakim.

Chcemy pomoc znale¼æ m³odym osobom Zainteresowania i pasje, które pozwol± im oderwaæ siê od koszmaru Choroby
rodzica i wesprzemy finansowo te pasje. Partnerów Osób Chorych chcemy wspieraæ w ich d±¿eniu do normalnego,
spokojnego ¯ycia.
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