Izvještaj o radu Kla Buzet u
2014. godini
Od 1. siječnja 2014. godine do danas 29. studenog klub liječenih alkoholičara Buzet održao je 44
redovna sastanka. Svakog ponedjeljka u 18 sati desetak članova i članova obitelji naše male terapijske
zajednice, sastaju se u prostoru Grada Buzeta na adresi 2. Istarske brigade 11. Teme naših sastanaka
su spontane i nekako se nameću same od sebe. Na takav način najbolje uočavamo međusobne
probleme i eventualne okidače za recidiv ili se pak radujemo svim onim lijepim stvarima članova koje
im donosi život, ali i svakom danu provedenom bez alkohola. S obzirom da je klub otvorenih vrata za
sve koji imaju pitanja ili probleme sa prekomjernim pijenjem alkohola ili koji su upućeni u klub od
strane stručnih liječnika, ove nam se godine pridružilo i dvoje novih kandidata. Međutim, oni su nas
brzo i svojevoljno napustili jer smatraju jer smatraju da nemaju problem sa zlouporabom i
prekomjernim pijenjem alkohola, te da im mi kao Udruga samopomoći i uzajamne pomoći nismo
potrebni i da ne pripadaju među nas. Očito nisu shvatili i prihvatili stav i značenje postojanja kluba.
Alkoholna ovisnost je kronična recidivirajuća bolest pa je razumljivo da dolazi do recidiva kao
sastavnog dijela liječenja ovisnika o alkoholu. Tako su nam se kod 2 člana u nekoliko navrata dogodila
2-3 recidiva. Poznavajući članove i njihove probleme otišli smo u patronažu kako bi vidjeli što se
zapravo dogodilo i pomogli našim prijateljima da se ne obeshrabre. Isto tako i kada nema recidiva, a
članovi češće izostanu sa sastanka volimo otići do njih i popričati o novonastaloj situaciji ili problemu.
Jer ipak smo mi jedna mala obitelj u kojoj se svi međusobno poštuju i pokušavaju jedan kod drugoga
vidjeti i onu drugu, pozitivnu stranu osobnosti kao i kvalitetu svakog pojedinca, bez osuđivanja i
predrasuda. Klub liječenih alkoholičara Buzet svojim odlascima i odazovima na godišnje skupštine
drugih klubova podupire njihov rad, gradi što bolju suradnju i širi prijateljstvo, kako u Istarskoj tako i
u Primorsko-goranskoj županiji. I upravo ti naši zajednički susreti su samo još veća dodatna motivacija
da uspijemo i ustrajemo u svojoj želji za što dužom apstinencijom. Na oduševljenje i radost svih
članova naše male terapijske zajednice, 3. veljače 2014. godine imali smo na sastanku kluba
nezaboravnu posjetu. Naime, otvorene i nasmiješene, ali i svjesne problematike zlouporabe i
prekomjernog pijenja alkohola u svojoj okolini, na sastanak kluba došle su nam dvije učenice osnovne
škole, Ema i Alesija. Malo smo se šalili na početku, ali i pomno slušali što nam djevojčice imaju reći o
toj temi, a onda nam je Ema pročitala svoj sažetak sastavka o štetnosti i djelovanju alkohola na
odrasle i mlade, te prekrasnu pjesmicu koju je sama napisala. Bili smo ganuti i zahvalni tim
djevojčicama što su našle hrabrost i želju da na kratko budu sa nama i što su tako mlade, a ipak
dovoljno zrele da znaju prepoznati jedan tako veliki i opasni porok kao što je alkoholizam. A onda
smo 28. srpnja 2014. na sastanku kluba imali još jednu ugodnu posjetu i to naših dragih prijatelja iz
Kla Labin. U goste su nam došli tadašnji predsjednik Josip Zahtila sa još jednim članom liječenim
alkoholičarom Feručom. Bilo je to lijepo druženje uz koje je vrijeme proletjelo. Nažalost, Josip nas je
sve iznenadio svojim iznenadnim odlaskom sa ovozemaljskog svijeta i za sobom ostavio prazninu.
Njegovi savjeti i želja da pomogne svakom liječenom ovisniku o alkoholu ostavili su dubok trag na
svakog tko je Josipa upoznao. Dugogodišnji apstinent sada i zauvijek apstinira……!!!!! Nažalost , i mi
smo imali dva smrtna slučaja u obiteljima naših članova tako da svi koji su mogli, prisustvovali su
posljednjim ispraćajima i bili moralna podrška našim prijateljima. Nadalje, u razdobljima od 26.03.28.03., te ponovno od 12.11.-14.11. 2014. godine, naša članica i predsjednica kluba bila je u Zagrebu

na 3. I 4. završnom modulu alkohološke škole radi što bolje edukacije i osposobljavanja za rad u klubu
kao do-stručna djelatnica. Dragi prijatelji i gosti, ovo bi ukratko bio sažetak rada i djelovanja kluba
liječenih alkoholičara kroz tekuću 2014. godinu, koji usprkos problemima u svojoj sredini i ne
prepoznavanju njegove važnosti u oporavku i rehabilitaciji svakog liječenog ovisnika, ipak hrabro i
ponosno, uz voditeljicu i socijalnu radnicu Gordanu Vreš, diše, radi i postoji za svakoga tko se odluči
za apstinenciju i život bez alkohola.

