Warszawa 08-01..2005
Chętnych prosimy zostawić na tej części kartki swoje refleksje, które zostanią zamieszczone w
biuletynie „Mityng”.
Notatki:
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Warsztaty robocze na temat: Służba mandatariusza.
Koncepcje jako sposób osiągania celów w AA.
Z ulotki „Grupa AA-gdzie wszystko się zaczyna”
Mandatariusz – pracuje w intergrupie i regionie.
Mandatariusz jest ogniwem łączącym grupę z Konferencją Służby Krajowej
AA, przez którą grupy dzielą się swoim doświadczeniem i dają wyraz zbiorowemu sumieniu. Czasami nazywani "strażnikami Tradycji" zapoznają się z
Trzecim Legatem AĄ- naszą duchową odpowiedzialnością, aby służyć za
darmo.
Zazwyczaj wybierani są na służbę w okresie dwuletnim i:
* reprezentują grupę na spotkaniach intergrupy i regionu
* na bieżąco informują członków grupy o działaniach służb w ich regionie
* informują intergrupę o potrzebach i działaniach macierzystej grupy
* odbierają i dzielą się z grupą całą pocztą z BSK AA, w tym biuletynem Skrytka 2/4/3, który jest głównym ogniwem łączności BSK ze wspólnotą. Mandatariusz może także pomagać swojej grupie rozwiązać różnorodne problemy
szczególnie te związane z Tradycjami. Służąc swoim grupom mogą oni korzystać z wszelkiej pomocy z BSK AA.
Równocześnie wybierany jest zastępca na wypadek, gdyby mandatariusz nie
mógł uczestniczyć w spotkaniach intergrupy i regionu. Należy zachęcać zastępców mandatariuszy, aby dzielili odpowiedzialność mandatariuszy na poziomie intergrupy i regionu.

Do użytku wewnętrznego.

Do użytku wewnętrznego.
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Jakich zaufanych sług (osób pełniących służbę) nam potrzeba?
Trzeba ludzi, aby wykonywać różne prace w grupie. Większość z nas zgadza się, że
AA nigdy nie powinno być "zorganizowane". Jednakże, nie narażając na niebezpieczeństwo duchowego i demokratycznego aspektu wspólnoty, możemy "tworzyć służby i komisje bezpośrednio odpowiedzialne wobec tych, którym służą." (Tradycja
Dziewiąta). W grupach AA, ci zaufani słudzy nazywani są ,”osobami funkcyjnymi"
i są zazwyczaj wybierani przez grupę na określony okres służby. Jak przypomina nam
Tradycja Druga: "Nasi przewodnicy są tylko naszymi zaufanymi sługami, oni nami
nie rządzą." Każda grupa decyduje o minimalnej długości okresu trzeźwości dla
uczestników AA, wymaganej aby mogli zostać wybrani do jakiejkolwiek służby.
Z reguły "wymagana jest trzeźwość od 6 miesięcy do roku lub dłuższa. Każdy przedstawiciel służby ma swój "tytuł". Ale tytuł w AA (np. rzecznik, mandatariusz itp.) nie
jest źródłem żadnego autorytetu bądź zaszczytu; określa jedynie służbę i odpowiedzialność.
Przy wyborze służb należy kierować się przede wszystkim dobrem grupy, gdyż
obejmowanie przez uczestnika AA służby wyłącznie po to, aby pozostał on "suchy"
nie zdaje egzaminu...W czasie trwania służby znajomość Tradycji Pierwszej i Drugiej
może być szczególnie pomocna.
Tradycja1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie
każdego z nas zalezy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików.
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DWANAŚCIE KONCEPCJI AA
1.Ostateczna odpowiedzialność oraz najwyższy autorytet służb światowych powinien zawsze spoczywać w zbiorowym sumieniu naszej wspólnoty jako całości. 2.
Konferencja służb światowych jest czynnym głosem i skutecznym sumieniem całej
naszej społeczności, dla prawie każdego praktycznego celu w jej światowych sprawach. 3. Dla zapewnienia efektywnego przewodnictwa powinniśmy przyznać każdej
służbie AA konferencji, radzie służb, spółkom usługowym, personelowi, komitetom i
wykonawcom tradycyjne "prawo decyzji".
4. Na wszystkich szczeblach odpowiedzialności powinno być zachowane tradycyjne
"prawo do uczestnictwa" pozwalające na reprezentatywne głosowanie, w odpowiedniej proporcji do odpowiedzialności, którą każdy powinien wykazać. 5. W całej naszej
strukturze powinno obowiązywać "prawo do apelacji", tak, aby opinie mniejszości
były wysłuchane, a osobiste skargi starannie rozpatrzone. 6. Konferencja uznaje, że
główna inicjatywa i czynna odpowiedzialność za większość spraw służb światowych
powinny być spełniane przez powierników konferencji działających jako zarząd służb.
7. Karta i prawo zwyczajowe zarządu służb światowych są przyjętymi instrumentami,
upoważniającymi do kierowania i prowadzenia spraw służb światowych. Karta konferencji nie jest dokumentem prawnym, opiera się na tradycji i środkach finansowych
przeznaczonych na uzyskanie ostatecznej skuteczności. 8. Powiernicy wytyczają
ogólne kierunki działania, zarządzają finansami, sprawują pieczę nad ciągle aktywnymi służbami, co jest możliwe dzięki wybieraniu dyrektorów wszystkich tych jednostek. 9. Dobre przewodzenie służbom na wszystkich szczeblach jest nieodzowne dla
naszego przyszłego funkcjonowania oraz bezpieczeństwa. Początkowo przewodzenie
służbom, kiedyś sprawowane przez założycieli, musi być przyjęte przez powierników.
10. Odpowiedzialność ponoszona w służbach powinna być odzwierciedleniem autorytetu w służbie, którego zakres winien być możliwie dokładnie określony. 11. Powiernicy powinni zawsze zapewniać najlepsze komitety, dyrektorów służb, personel i
doradców. Skład, kwalifikacje, sposób wprowadzania do służb, jak również prawa i
obowiązki zawsze będą przedmiotem ich poważnej troski i zainteresowania. 12. Konferencja będzie przestrzegać ducha tradycji AA dbając o to, by:
- nigdy nie stała się ona ośrodkiem nadmiernego bogactwa i władzy,
- podstawową zasadą finansowania było zapewnienie wystarczających funduszy operacyjnych oraz niezbędnych rezerw,
- żaden z jej członków nie stanął na pozycji autorytatywnej władzy nad innymi,
- do wszystkich ważnych decyzji dochodzono przy pomocy dyskusji i głosowania, a
gdy tylko to możliwe podejmowano je jednogłośnie,
- nie stała się polem rozgrywek personalnych ani zarzewiem polemik publicznych,
- nigdy nie działała jak rząd i żeby podobnie jak społeczność, której służy na zawsze
pozostawała demokratyczna w swym duchu i działaniu.

Tradycja2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg,
jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko
zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.
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