ÎN ALCOOLICII ANONIMI,
NOI TOȚI LUCRĂM ÎMPREUNĂ

Grupurile
AA

“Prin urmare, nici o comunitatate de bărbați și femei nu au
avut vreodatã o nevoie mai urgentã de o eficacitate
continuă și de o unitate permanentă. Noi alcoolicii vedem
acum că suntem nevoiți să lucrăm împreună și să ne
întâlnim permanent, altfel majoritatea dintre noi vom muri
în cele din urmã singuri ".
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“Pentru toți cei care acum sunt implicați, Alcoolicii Anonimi
au făcut posibilă schimbarea de la mizerie la abstinența
senină, sau în cele mai multe cazuri de la moarte la viață.
A.A. ul poate, bineînțeles, să însemne la fel de mult pentru
cei care încã nu neau cunoscut, cei care încã nu au auzit
mesajul nostru...
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 Alcoolicii Anonimi, p. 561 (nr. P. este din Big Book
engleza)
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Cum lucrãm împreunã în AA
pentru a ajuta alcoolicul care
încã mai suferã

DESFĂȘURAREA SERVICIILOR
AA LA NIVEL LOCAL
Intergrupurile oferă servicii locale vitale și oportunități pentru a
se face pasul 12. Toate zonele funcționează independent și caută
sã se ocupe de serviciile A.A. în cea mai potrivitã formã pentru
nevoile locale. În timp ce reprezententul grupului, reprezententul
zonal, comitetele regionale, adunările regionale și Conferința
Servicilor Generale se ocupă de aspecte care afectează A.A ca și
întreg, pe când birourile locale / intergrupurile de servicii
răspund la o altă nevoie. Și anume ei se ocupă numai de serviciile
locale  cum ar fi coordonarea apelurilor locale pentru pasul 12,
furnizarea listelor cu programul de întâlniri AA și, în anumite
locuri, un grup de vorbitori publici,m ce oferă informații legate de
AA pentru persoane nonA.A. grupuri și pentru întâlniri A.A. în
instituții.
Birourile centrale și comitetele de servicii generale sunt
complementare, mai degrabã decât competitive, A.A. opera?iuni.
Acestea există pentru a ajuta la asigurarea unitatii A.A. și pentru
ca AAul ca întreg săși îndeplinească rolul și
scopul primordial acela al transmiterii mesajului AA alcooliculiui
care încã mai suferã.
În 1990, Conferința Generală a Serviciilor a subliniat importanța
comunicării și a recomandat acest lucru: delegații stabilesc și
mențin contactele cu birourile din domeniile lor și au rolul de a
împărtăși informații Conferinței și de a se asigura că birourile
locale / intergrupurile au o voce în Comunitatea AA prin structura
lor de servicii existente la nivel local.

Aceastã broºurã se bazeazã pe Manualul
Serviciilor A.A., pe broșura A.A. se dezvoltă
complet, pe publicaþia 'G.S.R., poate cea mai
importantã muncã în A.A.'.
Pentru mai multe informaþii contactaþi grupul
dvs. local sau scrieþi la: P.O. Box 459, Grand
Central Station, New York, NY 10163.

Această broșură este aprobată de Conferința Servicilor Generale A.A.

Întru atingerea scopului nostru comun, de grup, nu existã decît o autoritate funda
mentalã: un Dumnezeu al iubirii, aºa cum se poate exprima El în conºtiinþa noastrã de
TRADITIA 2
grup. Leaderii noștrii sunt doar servitori de încredere  ei nu guvernează.

GSRul reprezintã
vocea conștiinței grupului
și legătura lui cu AAul
ca un întreg

Grupul AA

Reprezentanþii grupurilor
ºi delegaþii zonelor participã
la ºedinþele structurii zonale ,
unde se discutã probleme
care afecteazã întreaga
zonã

Întâlniri zonale

În fiecare regiune se
discutã subiectele privitoare la
transmiterea mesajului A.A.
și se aleg delegaţii la
Conferinþa Generalã
a Serviciilor.

Structura Regionalã

Fiecare grup are un
cuvânt pentru AAul
mondial prin reprezentantul
sãu pentru servicii
generale
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 împreunã cu comitetul
Boardul Serviciilor Generale
unde se discutã probleme
zonal,
format din funcþionarii
diverse ale grupurilor,
Delegați
sãi ºi din membrii ai
spre a fi luate în
comitetului zonal.
Membrii de la Grapevine
considerare.
Delegaþii zonali duc
Membrii grupului
Experienþa
Conferinþei
ºi GSO A.A.
informaþiile din toatã lumea
Primesc de la Conferință
este
împãrtãºitã
înapoi
cãtre
în zona lor iar reprezentanþii
informații privind acțiuni care
grupuri, fiecare delegat raporteazã
grupurilor îºi informeazã propriile
afecteazã unitatea, sãnãtatea
despre Conferinþã
grupuri despre cele deliberate
Și creșterea AAului
la Conferinþã.

Toate părţile Comunității noastre – şedinţele de grup,
comitetele, birourile, Conferinþele ºi grupurile de lucru 
împãrtãºesc un scop comun: de a ajuta alcoolicul care încã
mai suferã.

adunate întrun district  pentru a comunica conºtiinþa
acestui district/ansamblului zonal, care la rândul sãu alege
un delegat zonal la Conferinþa Generalã a Serviciilor din
State ºi Canada ( alte ?ãri au propria lor structurã).

COMPONENȚA PARTICIPANȚILOR LA
CONFERINȚA GENERALĂ A SERVICIILOR

A.A. este format din cercuri intersectate de oameni, care
lucreazã împreunã pentru a transmite mesajul de speranþã al
A.A.. Însã având în vedere cã la A.A. nu sunt ºefi sau reguli,
în concordanþã cu Cele Douãsprezece Tradiþii, avem nevoie
de un sistem de comunicare pentru a afla ce simte
organizaþia ca un întreg în ceea ce priveºte problemele lumii
exterioare , ºi cum acþioneazã în concordanþã cu acestea.

Fiecare grup este încurajat sã trimitã un reprezentant la
structura zonalã. Delegaþii zonali formeazã comitetul zonal
 un soi de comitet de conducere pentru structura zonalã.

DELEGAÞI: Cei 93 de delegaþi REGIONALI formeazã cam
douã treimi din membrii Conferinþei.

Pentru ca A.A.ul ca întreg săși atingă scopul, fiecare grup
A.A. are nevoie sã îºi spunã pãrerea despre principiile din
A.A. Primul pilon este reprezentantul general al serviciilor
(GSR), care reprezintã vocea conºtiinþei de grup ºi are
misiunea de a lega grupul propriu de A.Aul ca întreg. El este
necesar sã se asigure cã grupurile pe care le reprezintã
primesc serviciile de la Biroul General al Serviciilor din
Canada ºi Statele Unite, ºi ajutã grupurile sã se informeze
despre activitãþile internaþionale ale A.A.
Reprezentantii Generali al Serviciilor își aleg un membru al
comitetului districtual la fiecare 10 grupuri sau mai multe

Fiecare grup îºi împãrtãºeºte ideile sau problemele în cadrul
structurii zonale, unde vin ºi alte grupuri cu experienþã
proprie ºi pot oferi suport ºi ajutor.De la zonã, fiecare
reprezentant împãrtãºeºte aceste soluþii grupului propriu.
Fiecare zonã alege un delegat la Conferinþã Generalã a
Serviciilor, care are loc în fiecare primãvarã la New York.
Delegaþii servesc pe un termen doar de doi ani. Toþi aceºti
reprezentanþi nu sunt plãtiþi pentru muncã depusã în cadrul
serviciilor A.A.
Conferinþa Generalã a Serviciilor serveºte ca o conºtiinþã de
grup pentru A.A. Conferinþa are loc ºase zile/an deºi cei 135
membri ai Conferinþei muncesc tot anul . Fiecare grup A.A.
împãrtãºeºte experienþã cu alte grupuri prin intermediul
reprezentantului zonal la Conferinþã.

GSB  CONSILIUL GENERAL AL SERVICIILOR: cei 21 de
directori ai consiliului participã la Conferinþã. paisprezece
sunt alcoolici (clasa B) ºi restul de ºapte sunt nealcoolici
(clasa A).
GSO  SERVICIILE GLOBALE ALE A.A. Stafful de la A.A.
World Services, Inc. (Serviciul Global al A.A. S.R.L.) ºi
membrii staffulului aferent la Conferinþã Generalã a
Serviciilor sunt membrii ai Conferinþei.
A.A. GRAPEVINE: Directorii de la The A.A. Grapevine,
Inc. ( A.A. Grapevine S.R.L.) ºi stafful aferent, sunt cu toþii
membrii ai Conferinþei.

