
Al-Anon asociacija. Metinė ataskaita - 2021 m.

Pagrindiniai duomenys apie Asociaciją:

Pavadinimas – Lietuvos alkoholizmu sergančių žmonių draugų ir artimųjų bendrija „Al-Anon“.

Buveinės oficialus registracijos adresas: S. Daukanto a. 1, LT-01122 Vilnius.

Teisinė forma – asociacija.

Įmonės kodas 195741776.

Lietuvos alkoholizmu sergančių žmonių draugų ir artimųjų bendrija „Al-Anon“ įregistruota 2001.12.27

Asociacija veiklą vykdo visoje Lietuvos teritorijoje.

Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

Asociacijos veiklos apibūdinimas:

Lietuvos alkoholizmu sergančių žmonių artimųjų ir draugų bendrija „Al-Anon“ – ne pelno siekianti

organizacija, kuri teikia informaciją apie Asociacijos požiūrį į alkoholizmo problemą šeimoje ir

visuomenėje, aiškina savo veiklos programą, rengia konferencijas, susirinkimus žmonėms, susijusiems su

alkoholizmo problema, vienija Al-Anon grupių atstovus, palaiko grupių veiklą, leidžia metodinę literatūrą;

bendradarbiauja su Anoniminių Alkoholikų (AA) draugija; steigia ir remia alkoholikų vaikų grupes Alateen;

bendradarbiauja su kitų šalių Al-Anon grupėmis; atstovauja Asociaciją Europos ir Pasaulinės Al-Anon

Tarybos suvažiavimuose;



Al-Anon asociacija 2021 m.

 2020 m. Asociacijos narių buvo 33. 

 2021 m. įstojo 7 nauji nariai ir narystę Asociacijoje nutraukė 16 narių. 

 2021.12.31 duomenimis - Asociacijos narių skaičius 24. Organizacijoje dalyvauja ir savanoriai.

 Pirmininkė Renata, Vilnius (pirmininkas@al-anon.lt)

 Iždininkė Svajūnė, Vilnius (finansai@al-anon.lt)

 Valdybos pirmininkė, atsakinga už Alateen, Birutė, Vilnius (alateen@al-anon.lt)

 Valdybos narė, atsakinga už vidaus ryšius, Rita, Panevėžys (8 672 10 665)

 Valdybos narė, atsakinga už literatūros klausimus, Danutė, Vilnius (leidyba@al-anon.lt)

 Valdybos narė, atsakinga už tarptautinius ryšius, Raimonda, Čikaga (alanon.sviesa@gmail.com)

 Valdybos narė, atsakinga už viešuosius ryšius, Aurelija, Kretinga (sklaida@al-anon.lt)

Valdyba patvirtinta Visuotiniame narių susirinkime 2021 m. liepos 25 d. 



Asociacijos gautos lėšos ir išlaidos 2021 m.

 Už Al-Anon knygas 2021 m. surinkta 1557,50 Eur (50,8% visų pajamų)

 Al-Anon grupių ir pavienių Al-Anon narių laisvanoriška parama 1437,66 Eur (46,8% visų pajamų)

 Asociacijos nario mokesčio surinkta 76 Eur (2,5%)

 Viso pajamų 2021 m. 3071,16 Eur. Iš viso 17 149,07 Eur (18%).

 Išlaidos buhalterinės apskaitos 242 Eur

 Knygų leidybos išlaidos 254,79 Eur 

 Telekomunikacijos išlaidos (el. svetainė, informaciniai telefonai) – 157,94 Eur

 Registrų centro išlaidos – 65,74 Eur

 Viso išlaidų 2021 m. 765,13 Eur (25% nuo 2021 m. gautų pajamų)



Knygų apskaita

 Al-Anon knygų klausimus koordinuoja Loreta, Raseiniai (tel. 8 686 47170)

 Nuo 2022 m. visos knygos bus sandėliuojamos Vilniuje - Dalia, Vilnius (8 601 07210)

 2021.12.31 duomenimis apskaitoje turime 987 „Atrandant pasirinkimus“, 1522 „Al-Anon

alkoholikų šeimoms ir draugams“ ir 154 žurnalus „Atgaiva“ (15 362 Eur)

 2021.12.31 duomenimis parduota 5 „Išdrįsk pasikeisti“, 64 „Atrandant pasirinkimus“, 5

„Alkoholiko šeimos dilema“, 12 „12 Al-Anon žingsnių ir 12 tradicijų“, 138 „Al-Anon

alkoholikų šeimoms ir draugams“, 132 žurnalai „Atgaiva“ (1561,50 Eur viso)

 Al-Anon knygas užsakyti galima el. svetainėje www.al-anon.lt užpildžius formą.

Atsiskaitymas už knygas iš karto.

 Šiuo metu verčiamos Al-Anon knygos „Išdrįsk pasikeisti“, „Kiekvieną dieną su Al-Anon“ ir

Alateen kasdieniai apmąstymai.

http://www.al-anon.lt/


Asociacijos valdybos ir kitų narių veikla
 Valdyba susitinka reguliariai 1 kartą per mėnesį spręsti aktualius Al-Anon grupėms klausimus.

 Asociacija įsigijo 2 telefono aparatus ir abonementą – informaciniai Al-Anon ir Alateen.

 Asociacija pasirašė sandėliavimo sutartį Al-Anon literatūrai sandėliuoti nuo 2022 m. Vilniuje.

 Šiuo metu verčiama Al-Anon knyga „Išdrįsk pasikeisti“. Ji turėtų pardavime pasirodyti 2023 m.

 Visuotiniame susirinkime nuspręsta nutraukti vertimo sutartį dėl knygos „Kiekvieną dieną su Al-Anon“

 Valdyba užmezgė reguliarius bendradarbiavimo santykius su pasauline Al-Anon tarnyba.

 Lietuvos alkoholizmu sergančių žmonių artimųjų ir draugų bendrija pripažinta ir užregistruota oficialiai pasauliniame

registre.

 Visuotiniame susirinkime priimtas sprendimas pervesti 230 Eur už 2021 m. pasaulinei Al-Anon tarnybai.

 Valdyba sutelkė daug laiko, siekdama bendradarbiavimo su pasauline Al-Anon tarnyba dėl Al-Anon knygų ir literatūros

leidybos procesų optimizavimo.

 Atnaujintas 16 Al-Anon devizų vertimas.

 El. svetainėje www.al-anon.lt patalpinta archyvinė literatūra ir grupėms aktuali informacija. Taip pat atsirado galimybė

užsiprenumeruoti naujienlaiškius.

 Reguliariai pristatoma Al-Anon / Alateen veikla įvairiose konferencijose (savivaldybių, sveikatos biurų, specialistų

bendruomenėms), per Marijos radiją. Al-Anon nariai aktyviai dalijasi patirtimi ir kitų šalių susirinkimuose.

 Surengta Al-Anon vasaros stovykla Sudeikiuose.

 Reguliariai vyksta Alateen susirinkimai per ZOOM, intensyviai pristatoma Alateen veikla, verčiami Kasdieniai skaitiniai.

http://www.al-anon.lt/


2021.09.23 Al-Anon bendrija Lietuvoje užregistruota

pasauliniame Al-Anon registre.

Lietuvos identifikacijos kodas 30772127



Elektroniniai Al-Anon / Alateen susirinkimai

Atviri Al-Anon susirinkimai internetu (nuorodos www.al-anon.lt)

 Antrą mėnesio pirmadienį 19:00 val. 

 Paskutinį mėnesio sekmadienį 18:00 val 

Elektroniniai susirinkimai per Skype:

 I ir IV 19.00 val. (AlanonLTonline)

Alateen susirinkimai internetu (ZOOM) tel. 8 646 11625

 Trečiadienį 18.00-18.45 (7-13 m. vaikams)

 Trečiadienį 18.45-19.30 (14-18 m. jaunimui)


