16
KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUŻB AA W REGIONIE WARSZAWA
00

INTERGRUPA AA „ATLAS” – trzecia niedziela godz. 14 spotkania w terenie
adres koresp. 08-110 SIEDLCE ul. PONIATOWSKIEGO 26 SZPITAL WOJEWÓDZKI
00

INTERGRUPA AA „MOKOTÓW” – ostatni poniedziałek godz. 18
02-672 WARSZAWA ul. DERENIOWA 12 DOM PARAFIALNY
00

INTERGRUPA AA „NAREW” – pierwsza niedziela godz. 17
07-400 OSTROŁĘKA ul. GOWOROWSKA 8a KLUB ABSTYNENTA

Tragedią naszego życia jest to, jak głęboko musimy
cierpieć, nim nauczymy się prostych prawd, według
których należy żyć.
"Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość" str.331

00

INTERGRUPA AA „PÓŁNOC” – pierwszy czwartek godz. 18
01-188 WARSZAWA ul. KAROLKOWA 49a
00

INTERGRUPA AA „SAWA” – ostatnia sobota godz. 17
03-416 WARSZAWA ul. BEREZYŃSKA 17

KARTA KONFERENCJI

00

INTERGRUPA AA „WARS” – pierwszy piątek godz.18
02-532 WARSZAWA ul. RAKOWIECKA 61 KOŚCIÓŁ A. BOBOLI
00

INTERGRUPA AA „WSCHÓD”- trzecia środa godz.18

WARSZAWA ul. BEREZYŃSKA 17

ZESPOŁY SŁUŻB AA REGIONU WARSZAWA
Spotykają się w PIK, Warszawa ul. Berezyńska 17
ds. FINANSÓW czwarty czwartek m-ca godz. 1800 .
ds. INFORMACJI PUBLICZNEJ I WSPÓŁPRACY Z PROFESJONALISTAMI
oraz ds. INTERNETU pierwszy czwartek m-ca godz. 1800
ds. LITERATURY drugi czwartek m-ca godz. 1800
ds. ORGANIZACJI trzeci czwartek m-ca godz. 1800
ds. ZAKŁADÓW KARNYCH czwarty czwartek m-ca godz. 1800
Spotkania KOLPORTERÓW LITERATURY drugi czwartek m-ca godz. 1730
RADA REGIONU AA WARSZAWA
SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ W TRZECIĄ SOBOTĘ – miesiące nieparzyste godz. 1600
03-904 WARSZAWA ul. BEREZYŃSKA 17.

REGION WARSZAWA
maj 2003

KONFERENCJA AA REGIONU WARSZAWA
Odbywa się w trzecią sobotę kwietnia i października

Uwagi można kierować do Zespołu ds. Literatury w każdy
czwartek w godz. 1700- 2000 ul. Berezyńska 17.
W podanych terminach prowadzona jest sprzedaż literatury AA.

Punkt Informacyjno - Kontaktowy
03-904 Warszawa ul. Berezyńska 17
pon.- piątek godz.16-21, tel. 616-05-68

Niniejszą publikację opracował zespół d/s literatury wraz
z redakcją biuletynu MITYNG

Warszawa ul. Berezyńska 17 tel. 616 - 05 - 68
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WSTĘP
Karta Konferencji Regionu WARSZAWA, wzorowana na
Karcie Konferencji Służby Krajowej, jest zbiorem zasad i wzajemnych relacji, w oparciu o które funkcjonuje Region.
Karta Konferencji to nie prawne zobowiązania, a jedynie zbiór,
zalecanych do praktyki, umownych zasad i sugestii, opartych
o uzyskane doświadczenia z dotychczasowej działalności. Jest to
nieformalne porozumienie pomiędzy anonimowymi alkoholikami
skupionymi w grupach i intergrupach, które dobrowolnie tworzą
Region WARSZAWA a ich Powiernikami i Służbami, które ustanawia, jak ma wyglądać pełnienie służby w Regionie oraz sposób
wyłaniania przedstawicieli na Konferencję Służby Krajowej.
Tradycyjnie, choć bez konsekwencji prawnych, dwie trzecie głosów Konferencji oddane na omawiany temat, powinno być traktowane jako ustanowienie zasady, obowiązującej służby i zespoły
Regionu; zwykła większość głosów może być sugestią dla nich.
I. SKŁAD REGIONU
Region WARSZAWA tworzą członkowie grup Wspólnoty
AA dobrowolnie zrzeszeni w następujących Intergrupach:
ATLAS, MOKOTÓW, NAREW, PÓŁNOC, SAWA, WARS,
WSCHÓD (**).
Przynależność (lub nie) intergrupy do Regionu jest jej sprawą
indywidualną i dobrowolną. Następuje ona po przedstawieniu
swojej woli Radzie Regionu i przyjęciu przez Konferencję.
Warszawa ul. Berezyńska 17 tel. 616 - 05 - 68

Czy wiem na czym polega różnica między niesieniem posłania
AA a pracą Dwunastego Kroku?
Czy grupa w swojej pracy korzysta z literatury AA; czy wie,
które pozycje są literaturą AA a które nie?
Czy wiem jak moja grupa niesie posłanie AA?
Czy może robić to lepiej, skuteczniej?
Jak rozszerzyć posłanie, by objąć nim szersze grono alkoholików?
4 Kolejny ważny temat do omówienia to SPONSOROWANIE.
Warto zapytać członków grupy:
Czy wszyscy członkowie grupy mają sponsora?
Co przeszkadza w posiadaniu sponsora? Jaka cecha charakteru?
Czy wiem, że droga przebywana wspólnie z doświadczonym przewodnikiem może być
bardziej skuteczna?
Jak grupa może pomóc w znalezieniu sponsora?
Ci, którzy mają sponsora mogą podzielić się swoim doświadczeniem, powiedzieć jakie
opory w sobie przełamali i jakie to miało znaczenie dla ich trzeźwienia. Podobnie mogą
wypowiedzieć się sponsorzy podkreślając, ile się nauczyli w czasie sponsorowania.
5 Czy podkreślamy znaczenie anonimowości zarówno uczestników mityngu jak i osobistą?
Jak grupa dba o swój wizerunek w oczach ludzi spoza AA?
6 Niektórzy członkowie grupy biorą udział w pracach intergrupy, regionu. czy służby krajowej. Czy grupa jest zainteresowana informacjami z tych środowisk, czy tylko "skazana " na
mielenie własnych spraw? Czy czuje się członkiem większej całości? Jak to się przejawia w
realizacji 7 Tradycji? Czy zdaję sobie sprawę, że wyraźnym przejawem naszego przebudzenia duchowego jest wzrastająca odpowiedzialność, będąca wynikiem pogłębiającej się świadomości czym jest wspólnota AA i jej zasady? Jak przebiega współpraca a nie łączenie się?
7 Zdarza się, że gwałtownie spada obecność na naszych mityngach, mniej członków grupy
angażuje się w prace przygotowania mityngu. Czy grupa potrafi sobie poradzić z trudnościami? Czy wykorzystuje doświadczenie długoletnich członków AA?
Jak grupa realizuje Program AA we wszystkich Legatach:
JEDNOŚCI, SŁUŻBY i ZDROWIENIA?
Prawie każdy problem w grupie ma swoje rozwiązanie, do którego można dojść poprzez
odnajdywanie sumienia grupy, zrezygnowanie w dyskusjach z pozycji "krwawiącego diakona". Humor, wyciszenie, cierpliwość, uprzejmość, gotowość do wysłuchania i czekania,
poczucie sprawiedliwości i ufności w "Siłę Większą od nas samych" są skuteczniejsze niż
argumenty prawne lub osobiste.
WIECEJ INFORMACJI W BROSZURZE „GRUPA AA”
wydanej przez BSK

www.aa.org.pl/regiony/index013.htm
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II. CELE KONFERENCJI
SPOTKANIA ROBOCZE
sprawy organizacyjne - inwentura grupy
W miarę potrzeb, często co kwartał, wiele grup zwołuje roboczy mityng grupy, zwany INWENTURĄ GRUPY. Rzecznik lub inna osoba funkcyjna na miesiąc lub 2 tygodnie wcześniej ogłasza temat i termin inwentury, która zazwyczaj odbywa się w drugiej części mityngu
choć nieraz jest to cały mityng lub mityng specjalny w osobnym terminie.
Niektóre grupy pozwalają w niej uczestniczyć osobom z zewnątrz AA/ np. duchowny,
terapeuta, pracownik socjalny, lekarz, - możliwe, że jest to wspaniała okazja pokazania stosowania naszych zasad w działaniu, pokazania na ile się zmieniamy /. Pamiętamy jednak, że
przy wszelkich głosowaniach, tylko członkowie grupy mają głos oraz to, że wybory to nie
test popularności, że głosujemy w ramach czegoś, co jest naszym wspólnym dobrem. Mamy
okazję do wykazania odpowiedzialności za naszą trzeźwość..
1 Przegląd spraw organizacyjnych
1.Przegląd i wybór nowych osób do służb w grupie,
2. Ustalenie terminów spotkań, koordynacja współdziałań z innymi
3. Otrzymywanie i omawianie sprawozdań finansowych grupy
4. Wysłuchanie sprawozdań mandatariusza i innych członków grupy
5. Podział nadwyżek funduszów grupy pomiędzy intergrupę, region, BSK
6. Przypomnienie tematów Konferencji: Służby Krajowej i Regionalnej - przedstawiamy udział grupy
2 Kolejny etap inwentury może dotyczyć ustalenia, na ile grupa żyje zgodnie z zasadami
wyznaczonymi przez Dwanaście Tradycji AA. Doświadczenia wskazują, aby
nie
by omawiać
i zespoły
więcej niż jedną Tradycję naraz. Można podkreślić, że przestrzeganie zasad AA stwarza warunki, w których najskuteczniej zachodzi zdrowienie alkoholików. Odrzucanie zasad AA nie
wymaga wysiłku, osobistego poświęcenia, ale czy jest to wtedy grupa AA?
Wiele uwagi poświęca się przygotowaniu do dyskusji. Tak więc zanim zabiorą głos
członkowie grupy czy przeprowadzi niezbędne głosowania, prosi się kilku bardziej doświadczonych członków o wprowadzenie do poruszanych tematów, wyjaśnienie wątpliwości. Musimy też sobie uświadomić, że wielu członkom brak doświadczenia w procedurach głosowania, że czują się zbyt onieśmieleni, aby zabrać głos. Ważne jest stworzenie przychylnej atmosfery dla wszystkich bez względu na staż uczestnictwa w grupie. Uformowanie się sumienia grupy jest procesem potrzebującym czasu i szczególnej rozwagi, wymaga wysłuchania
poglądu mniejszości i uświadomienie sobie co stanowi różnicę zdań. W niektórych przypadkach może to okazać się punktem zwrotnym w dyskusji. Pamiętajmy, że duchowa natura
naszej społeczności, zawarta w Tradycjach i Koncepcjach, dostarcza obfitych wskazówek dla
każdej grupy.
3 Następnie członkowie grupy mogą wypowiedzieć się, na ile grupa wypełnia swój podstawowy cel:
- niesienie posłania alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.

Warszawa ul. Berezyńska 17 tel. 616 - 05 - 68

Konferencja Regionu jest ciałem służebnym i nigdy nie
będzie rządzić Wspólnotą AA w Regionie. Jako sposób działania przyjmuje Dwanaście Koncepcji Służb Światowych AA.
Jest opiekunem służb AA i Dwunastu Tradycji AA w Regionie.
Cele konferencji regionalnej:
1. Niesienie, w ramach Piątej Tradycji, posłania alkoholikom na
terenie swojego działania.
2. Przyjęcie sugestii dla poszczególnych służb, by wypełniały
jak najlepiej swoje zadanie w łańcuszku służb AA (grupa intergrupa - region - służba krajowa).
3. Zatwierdzenie Karty Konferencji Regionu WARSZAWA lub
zmian w dotychczas przyjętych ustaleniach.
4. Wybór, w terminach wynikających z Karty Konferencji Służby
Krajowej, powiernika i delegatów.
5. Wybór służb Regionu.
6. Wybór przewodniczącego i jego zastępcy następnej konferencji.
7. Przyjmowanie raportów i sugestii Rady Regionu.
8. Przyjmowanie sugestii dla biuletynu MITYNG.
9. Inspirowanie i opieka, przez swoje służby, nad organizacją
zlotów, warsztatów i konferencji.
10. Przyjmowanie sugestii dotyczących Biura Służby Regionalnej
wraz z punktem kontaktowym./ PIK /
11 Przyjmowanie deklaracji przynależności do Regionu.
www.aa.org.pl/regiony/index013.htm
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III. SKŁAD KONFERENCJI
W Konferencji Regionu, z prawem jednego głosu, uczestniczą:
1 . Mandatariusze wszystkich grup tworzących Region WARSZAWA.
2. Rzecznicy intergrup.
3. Rzecznik Regionu i jego zastępcy.
4. Powiernik SK.
5. Delegaci Służby Krajowej.
6. Redaktor naczelny biuletynu MITYNG.
7. Przewodniczący zespołów regionalnych.
8. Skarbnik Regionu.
9. Kolporter Regionu.
10.Sekretarze Regionu (***).
W Konferencji, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć inni członkowie
Do podstawowych zadań Konferencji Regionu Warszawa
należy wymiana doświadczeń określonych w celu naszej wspólnoty oraz wyznaczenie kierunku przyszłych działań.
W części warsztatowej uczestnicy wypowiadają się w przygotowanych tematach. Biorą w niej udział wszyscy zainteresowani życiem naszej wspólnoty członkowie AA oraz zaproszeni
goście. Intergrupy, zespoły, członkowie służb krajowych i regionalnych przedstawiają swoje stanowiska w tematach Konferencji.
Do zaprezentowania tematu Konferencji mogą zostać
zaproszeni również pracownicy BSK, goście spoza Regionu AA
jak również spoza wspólnoty. / np. przyjaciele AA /
W części wyborczej Konferencja powierza opiekę nad
wykonaniem wytyczonych celów wybranym służbom
Tradycyjnie tematem naszej kwietniowej Konferencji
Regionalnej jest temat Konferencji Służby Krajowej, zaś październikowej dotyczy spraw Regionu.

Warszawa ul. Berezyńska 17 tel. 616 - 05 - 68

20% ważnych głosów. W wypadku, gdy wszyscy kandydaci spełnili
powyższy warunek, do następnej tury nie przechodzi kandydat, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. W wyjątkowej sytuacji, kiedy najmniejszą liczbę głosów otrzyma dwie lub więcej osób o pozostaniu na liście decyduje losowanie między nimi. Losowania dokonuje przewodniczący Komisji Wyborczej w obecności zainteresowanych.
12. Głosowanie według zasad podanych w p. 10 kończy się na turze trzeciej/czwartej.
13. Jeżeli, w wyniku powyższych głosowań, nie zostaną wybrane osoby
do pełnienia służb, przewodniczący Komisji Wyborczej zarządza
ostatnią turę głosowania.
14. Do ostatniej tury głosowania kandydują po dwie osoby (przy służbach jednoosobowych) lub sześć (przy delegatach).
15. W ostatniej turze o wyborze decyduje większość głosów. W wypadku równej liczby głosów decyduje losowanie, przeprowadzone
według zasad podanych w p. 11.
16. W wypadku, w których niniejsza Karta przewiduje służbę zastępców, zostają nimi kandydaci uzyskujący największą, po wybranym,
liczbę głosów w turze, w której dokonano wyboru.
O ile zaistnieje wypadek nie objęty niniejszą ordynacją, jego interpretacji dokonują przewodniczący Komisji Wyborczej, Rzecznik Regionu
i przewodniczący Konferencji.

www.aa.org.pl/regiony/index013.htm
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przedstawionym w p. 5, ustala się na spotkaniach intergrup poprzedzających Konferencję Regionu i przesyła do Komisji Wyborczej najpóźniej
na dwa tygodnie (***) przed terminem Konferencji. Intergrupy zgłaszają
jednego kandydata na Powiernika Służby Krajowej oraz do dwóch na
Delegatów Służby Krajowej. Komisja Wyborcza ustala listy kandydatów do poszczególnych służb w kolejności alfabetycznej.
Kandydatów do służb może zgłaszać również Rada Regionu na wniosek
zespołów regionalnych (**).
7. Na każdą służbę głosuje się oddzielnie.
8. Głosuje się na kartkach, przygotowanych przez Komisję Wyborczą.
9. Kolejno wybiera się:
* kandydata na Powiernika Służby Krajowej,
* czterech Delegatów Służby Krajowej,
* Rzecznika Regionu i jego zastępców,
* Skarbnika Regionu,
* Kolportera Regionu,
* Sekretarzy Regionu (***),
* przewodniczących zespołów regionalnych,
* redaktora naczelnego biuletynu MITYNG,
* inne służby, według potrzeb konferencji.
10. Ten kandydat, który w pierwszym lub następnych głosowaniach
otrzyma dwie trzecie głosów, zostaje wybrany do pełnienia danej
służby.
11. Jeżeli w pierwszym głosowaniu nikt nie otrzyma wymaganej większości, do drugiej tury przechodzą ci, którzy otrzymali co najmniej
Warszawa ul. Berezyńska 17 tel. 616 - 05 - 68

STRUKTURA KONFERENCJI
REGIONU WARSZAWA
Akredytowani
mandatariusze
grup.

KONFERENCJA

Członkowie
Rady
Regionu.

REGIONU
WARSZAWA
zaproszeni
goście spoza
AA, jak
i z AA,
pracownicy
BSK oraz
zainteresowani
AA.

jest jedynym głosem
sumienia członków
naszej wspólnoty

Prezydium
Konferencji:
przewodniczący, z-ca
oraz
sekretarze.

Służby pomocnicze Konferencji bez
prawa głosowania np: komisja liczenia
głosów, wniosków, akredytacji itp.
* Konferencja odbywa swoje spotkania 2 razy do roku,
w trzecią sobotę kwietnia oraz października, chociaż
dopuszcza się niewielkie zmiany terminu
* Prawo do głosowania mają jedynie akredytowani
członkowie Rady Regionu oraz mandatariusze grup AA
* Wymagania wobec kandydatów do wyboru do służb
krajowych oraz delegatów narodowych WSM oraz ESM
określają regulaminy SK

www.aa.org.pl/regiony/index013.htm
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IV. KONFERENCJA
l JEJ PODSTAWOWE PROCEDURY
We wszystkich swoich działaniach Konferencja Regionu WARSZAWA będzie kierowała się DUCHEM TRADYCJI AA, dbając
o to, aby sama Konferencja nie stała się nigdy zalążkiem władzy,
a wszystkie decyzje były osiągane drogą dyskusji i głosowania.
Konferencja obraduje na spotkaniach plenarnych, organizowanych
raz na pół roku. W razie potrzeby, Konferencję
Regionu
może pobami
regionalnymi.
wołać sama konferencja regionalna lub Rada Regionu w porozumieniu z Zespołem ds. Organizacyjnych.
Konferencja stanowi głos sumienia Wspólnoty AA w Regionie
i rekomenduje do służb Regionu wszelkie kwestie związane z realizacją głównego celu Wspólnoty, wynikającego z Piątej Tradycji.
Członkowie Konferencji powinni głosować tak, jak nakazuje im
sumienie. Wskazane jest, aby każda sprawa poddana pod głosowanie była wcześniej przedyskutowana i ewentualnie rekomendowana przez odpowiednie zespoły regionalne.
Z Konferencji powinien być sporządzony Raport, który poprzez
intergrupy należy dostarczyć każdej grupie Regionu WARSZAWA, a także do BSK.
V. KARTA KONFERENCJI REGIONU WARSZAWA.
Kartę Konferencji Regionu przygotowuje Rada Regionu, po uprzednich konsultacjach z zespołami regionalnymi.
Karta przedstawiona jest na Konferencji Regionu i po przedyskutowaniu zatwierdzona przez nią. Obowiązuje od dnia jej uchwalenia.
Obecne brzmienie Karty Konferencji Regionu WARSZAWA ustalono
na X Konferencji Regionu w dniu 24 października 1998 r. wraz z poprawkami przyjętymi przez XII Konferencję (*), XIII Konferencję
(**) oraz XIV Konferencję Regionu (***), XIX Konferencję(****).
Dopuszczalne są zmiany w zasadach przedstawionych w Karcie.
Zmian tych może dokonać jedynie kolejna Konferencja jeżeli trzy
czwarte uczestników opowie się za tym.

Warszawa ul. Berezyńska 17 tel. 616 - 05 - 68

VII. ORDYNACJA WYBORCZA DO SŁUŻB
1. Służba jest przywilejem i zaszczytem dla każdego członka
Wspólnoty AA.
2. Wybory do wszystkich służb, określonych kartą konferencji,
powinny być tajne.
3. Celem sprawnego przeprowadzenia wyborów, Zespół ds. Organizacyjnych proponuje Radzie Regionu Komisję Wyborczą.
Komisja Wyborcza spotyka się na Radzie Regionu przed Konferencją Regionu. Na spotkaniu tym wybrany zostaje przewodniczący, jego zastępca oraz ustalone szczegóły techniczne głosowania.
4. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy członkowie Konferencji./ mandatariusze i członkowie Rady Regionu /
5. Na Powiernika i Delegata SK może kandydować osoba, polecona przez intergrupę lub Radę Regionu i obecna na Konferencji.
Sugeruje się. aby kandydaci zgłoszeni do pełnienia służb spełniali
następujące wymagania:
a. Do służby krajowej - co najmniej 3-letni (dla powiernika
5-letni) okres trzeźwienia na programie AA i pełnili wcześniej
służby w grupie, intergrupie lub Regionie.
b. Do służby regionalnej - co najmniej 3-letni okres trzeźwienia na programie AA i pełnili wcześniej służby w grupie, intergrupie lub inną służbę w Regionie.
6. Listy kandydatów, uprawnionych i chętnych do pełnienia
służb krajowych oraz regionalnych, odpowiadających kwalifikacjom
www.aa.org.pl/regiony/index013.htm
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spraw organizacyjnych, jakie występują w Regionie.
5. DS. ZAKŁADÓW KARNYCH - zajmujący się całokształtem problematyki niesienia posłania AA w aresztach śledczych,
zakładach karnych, współpracuje ze służbami więziennymi.
____________________________

Spotkania zespołów są miejscem wymiany doświadczeń
Powiernika i Delegatów SK ze służbami regionalnymi.
W pracach zespołów może uczestniczyć każdy członek AA.
***
Konferencja Regionu WARSZAWA powołuje służbę pełnomocnika BSK ds. Punktu Informacyjno-Kontaktowego Regionu
WARSZAWA i powierza jej wykonywania rzecznikowi Regionu
lub jednemu z zastępców aktualnie sprawującemu swą służbę
(*), (****).
C. Kadencja i rotacja w służbach
1. Kadencja w służbach z wyboru trwa dwa lata.
2. Nad sposobem rotacji i kadencją służb czuwa Rada Regionu
oraz Zespół ds. Organizacyjnych.
3. Dana służba może być pełniona tylko raz, przez jedną
kadencję.
4. Kadencję przedstawicieli na Konferencję Służb AA regulują
zasady ujęte w Karcie Konferencji Służby Krajowej.
5. Wybory do służb w Radzie Regionu przeprowadzane są na
rok przed wyborami do służby krajowej.

Warszawa ul. Berezyńska 17 tel. 616 - 05 - 68

SKŁAD RADY REGIONU
Z-ca
rzecznika
d/s
archiwum

Przewodniczący
zespołów
regionalnych

Rzecznik
Rady
Regionu

Z-ca
rzecznika
d/s
PIK

RADA

Rzecznicy
Intergrup

REGIONU
wp rowa d za

Sekretarz
Regionu

Skarbnik
Regionu

w życ i e
za lec enia
Kon ferenc ji

Kolporter
Regionu

Redaktor
biuletynu
MITYNG

bez prawa głosowania:
Przedstawiciele służb
regionalnych

Obserwatorzy
i zaproszeni goście
z głosem doradczym
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VI. SŁUŻBY REGIONU
A. Rada Regionu
Rada Regionu WARSZAWA jest ciałem przedstawicielskim Konferencji Regionu, przez nią wybranym.
W jej skład wchodzą:
* rzecznik i jego zastępcy,
* skarbnik,
* kolporter,
* dwaj sekretarze (***),
* przewodniczący poszczególnych zespołów regionalnych,
* powiernik SK,
* czterech delegatów SK,
* rzecznicy intergrup,
* redaktor MITYNGU (***).
Spotkania Rady Regionu odbywają się raz na dwa miesiące
.

Do zadań Rady Regionu należy m.in.:
* przygotowywanie Konferencji Regionu, zarówno pod
względem organizacyjnym, jak i merytorycznym
(sprawozdania, materiały, propozycje itp.):
* opieka nad pracami zespołów regionalnych;
* koordynacja działań innych służb Regionu.
B. Zespoły regionalne
Zespoły regionalne pracują cały czas między
Konferencjami i podczas Konferencji.
Warszawa ul. Berezyńska 17 tel. 616 - 05 - 68

- Zespoły opiniują, opracowują rekomendacje, sugestie dla
Konferencji lub Rady Regionu w sprawach do nich zgłoszonych, każdy w zakresie swoich kompetencji.
- Spotkania zespołów odbywają się raz w miesiącu, w stałych
terminach.
- Z każdego posiedzenia powinien być sporządzony raport,
przekazywany do Rady Regionu, który powinien być odczytany
na następnym spotkaniu zespołu.
W Regionie WARSZAWA działają następujące zespoły regionalne:
1. DS. FINANSÓW - zajmujący się całokształtem spraw finansowych w Regionie. Sugeruje się, aby w jego pracach, uczestniczyli skarbnicy poszczególnych intergrup.
2. DS. INFORMACJI PUBLICZNEJ l WSPÓŁPRACY
Z PROFESJONALISTAMI - zajmujący się całokształtem
spraw informacyjnych o AA na zewnątrz Wspólnoty, współpracą
z innymi wspólnotami i instytucjami zajmującymi się problemami alkoholizmu, współpracą z Kościołem i stowarzyszeniami wyznaniowymi oraz sądami, prokuratorami, zakładami pracy itp.
3. DS. LITERATURY - zajmujący się całokształtem spraw
związanych z kolportażem literatury AA oraz opracowaniem,
wydawaniem i kolportażem literatury Regionu WARSZAWA
oraz biuletynu MITYNG (***).
4. DS. ORGANIZACYJNYCH - zajmujący się całokształtem
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