5. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
(należy opisać:
1) co będzie bezpośrednim efektem (materialne „produkty” lub „usługi” zrealizowane na rzecz uczestników
zadania) realizacji oferty?
2) jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?
3) czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych działaniach
organizacji? – trwałość rezultatów zadania)
Ad.1. Produkty/usługi
1.

Działalność Klubu Abstynenta

Klub Abstynenta jest punktem informacyjno-konsultacyjnym prowadzonym przez trzeźwego alkoholika w roli tzw. gospodarza. W godzinach otwarcia
Klubu cztery razy w tygodniu po dwie godziny dyżurujący gospodarz bądź pozostali członkowie Klubu świadczą pomoc osobom uzależnionym
i współuzależnionym od alkoholu. 
Każdy kto zwróci się z problemem alkoholowym znajdzie pomoc w postaci rozmowy partnerskiej, informacji w jaki
sposób skontaktować się ze specjalistami takimi jak terapeuta czy psycholog lub poprzez kontakt gospodarza Klubu z wymienionymi wcześniej
specjalistami. Działalność Klubu zapewnia możliwość kontaktu osób potrzebujących pomocy czy rozmowy z trzeźwym alkoholikiem oraz zapewnia
możliwości kontaktu telefonicznego.
2.

Mityngi grupy AA „Ania”

Klub Abstynenta to również miejsce spotkań mityngowych grupy Anonimowych Alkoholików „Ania” w Sępólnie Krajeńskim. W cotygodniowych
czwartkowych mityngach trzeźwościowych uczestniczą osoby, które są uzależnione od alkoholu i nie chcą pić. Potrzeba organizacji takich cyklicznych
spotkań wynika z konieczności kontynuacji odbytych terapii w celu utrzymania trwałej abstynencji. Uczestnicy spotkań to pacjenci Poradni Leczenia
Uzależnień i Współuzależnienia NZOZ „Jantar” w Sępólnie Krajeńskim, osoby po zakończonych terapiach na zamkniętych Oddziałach Odwykowych lub
w trakcie uczestnictwa w terapii. W większości są to członkowie Stowarzyszenia ale nie tylko gdyż na mityngi do Sępólna przyjeżdżają również trzeźwi
alkoholicy z sąsiednich miast i gmin tj. Tucholi, Gostycyna, Więcborka, Chojnic i Nakła. W trakcie spotkań 16-20 osobowa grupa trzeźwych alkoholików
wymienia się swoimi doświadczeniami, pomagając w ten sposób sobie nawzajem w utrzymaniu trzeźwości.
3.

Spotkanie okolicznościowe

Stowarzyszenie w ramach zadania organizuje spotkanie okolicznościowe społeczności klubowej z okazji świąt Bożego Narodzenia W spotkaniu z
udziałem członków Klubu oraz zaproszonych gości, oprawionych usługą gastronomiczną w ramach cateringu uczestniczy ok. 30 osób. Organizacja
życia towarzyskiego członków Klubu w okresie przedświątecznym ma na celu promocję trzeźwego stylu życia w obyczajowości, zwyczajach i tradycjach
bez alkoholu a także sprzyja integracji środowiska abstynenckiego ze społecznością lokalną,
4.

Wyjazd na spotkania trzeźwościowe

W celu integracji członków Klubu i ich rodzin jako 
osób współuzależnionych Stowarzyszenie organizuje wspólny wyjazd do Częstochowy na
ogólnopolskie dni trzeźwości. W mityngach ogólnopolskich AA, DDA i Al-Anon aktywnie uczestniczy 45 osobowa grupa z gminy Sępólno Krajeńskie.
Możliwość uczestnictwa w mityngach i indywidualnych spotkaniach z trzeźwymi alkoholikami borykającymi się z tymi samymi problemami z całej Polski
to forma nagrody dla członków Stowarzyszenia za długotrwałe utrzymywanie abstynencji, ciągłą pracę nad sobą i walkę z chorobą alkoholową.
5.

Warsztaty dla młodzieży

Świadoma negatywnych skutków nadużywania alkoholu młodzież będzie mogła pomóc sobie nawzajem jak i wskazać drogę swoim rodzicom do
adekwatnego do problemu miejsca w gminie – Ośrodka Terapii i Leczenia Uzależnień.

