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Trochê historii
Na pocz±tku by³o ... Stowarzyszenie Trze¼wo¶æ i Gospodarno¶æ (TiG).
Oto jakie cele przy¶wieca³y za³o¿ycielom TiG-u.
TiG jest inicjatyw± obywatelsk± osób, które kierowa³y siê jedn± tylko potrzeb± bezinteresown± pomoc± innym
potrzebuj±cym. Stawia sobie za cel propagowanie trze¼wych zachowañ tak w ¿yciu spo³ecznym jak i gospodarczym.
TiG jedyn± organizacj±, w której zgrupowani s± autentycznie nie pij±cy d³u¿ej ni¿ lat 10 trze¼wi alkoholicy. Skupiamy
owoce modlitw, pró¶b, ciê¿kiej pracy wielu instytucji, organizacji i samych ozdrowieñców, olbrzymi± m±dro¶æ tych, którzy
wygrali z na³ogiem. Znale¼li tu swoje miejsce. To taki nasz podkarpacki (stalowowolski) fenomen.
Nadrzêdnym celem Stowarzyszenia jest skupienie wszystkich, którym bliska jest szeroko rozumiana problematyka
choroby alkoholowej. Oczekujemy, ¿e g³os w ten sposób utworzonego lobby, odzwierciedlaj±cy autentyczne oczekiwania
i potrzeby ¶rodowisk dotkniêtych chorob± alkoholow± bêdzie s³yszany i brany pod uwagê przy podejmowaniu
wszelkich decyzji dotycz±cych rzeczonego ¶rodowiska.

Chcemy trafiæ do tych, którzy tkwi± w koszmarze choroby, ich rodzin i bliskich, zjednaæ sobie tych, którzy odnie¶li sukces
walce z t± okrutn± chorob±, pozyskaæ wolontariuszy wywodz±cych siê z tych ¶rodowisk i wreszcie zaprosiæ do wspó³pracy
lekarzy, psychologów i terapeutów na co dzieñ pomagaj±cych uzale¿nionym.

Liczymy na wspó³pracê z wszystkimi, którzy wyka¿± choæ odrobinê zainteresowania problematyk± .Odpowiemy na ka¿dy
apel, pro¶bê i propozycjê wspólnej pracy niezale¿nie od tego, z jakich ¶rodowisk bêd± siê owe wywodziæ. Planujemy
wspó³pracê z istniej±cymi i ju¿ dzia³aj±cymi na tym polu organizacjami.
Ze szczególn± satysfakcj± bêdziemy podejmowaæ wspó³pracê z przedsiêbiorcami wywodz±cymi siê z grona
ozdrowieñców. Stowarzyszenie jest odpowiedzi± na ich apel.
Zamierzeniem towarzystwa jest nie¶æ wszechstronn±, w tym równie¿ materialn±, pomoc najs³abszym i najbardziej
do¶wiadczonym przez los.
Ogrom potrzeb, które pojawi³y siê w trakcie dzia³alno¶ci Stowarzyszenia TiG kaza³ poszerzyæ formu³ê organizacji i tak
powsta³a idea utworzenia fundacji.
Fundatorem fundacji jest rzecznik Stowarzyszenia TiG Waldemar Szczuka, który w dn. 4.03.2003 roku aktem notarialnym
ustanowi³ Fundacjê: przekaza³ na jej cele statutowe ze swojego prywatnego maj±tku kwotê 3000 z³, ustanowi³ statut
i powo³a³ pierwsze w³adze.
W dniu 23.06.2003 S±d Rejonowy w Rzeszowie, na wniosek Fundatora, zarejestrowa³ w Krajowym Rejestrze
S±dowym:Fundacjê Stowarzyszenia Trze¼wo¶æ i Gospodarno¶æpod wezwaniem Marka Aureliusza w Stalowej Woliz
siedzib± w Stalowej Woli nadaj±c jej Numer KRS 000165529.
W dn.: 27.01.2006 roku fundacja otrzyma³a status
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