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Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie obejrzyj ją w przeglądarce

Co nowego  AŻ Polska
SKAŻ Informuje
Podczas XXIII Zlotu Anonimowych Żarłoków odbyło się Zgromadzenie Służb Krajowych
AŻ. Zachęcamy Cię do zapoznania się ze skróconą wersją sprawozdania ze
Zgromadzenia.

Zmiany w Karcie Zgromadzenia SKAŻ
Wprowadzenie zmiany, która pozwala pozostać w Stowarzyszeniu osobom
niebędącym już członkami Rady SKAŻ, aby zbyt mała liczba członków nie blokowała
formalnych działań Stowarzyszenia.
Wprowadzenie zapisu, że Sekretarz (w przypadku braku Przewodniczącego)
przygotowuje zakres tematyki na Zgromadzenie SKAŻ oraz otwiera je, a obrady
prowadzi osoba wybierana spośród Rady SKAŻ na Zgromadzeniu.

Decyzje dotyczące Wspólnoty
Wspólnota może organizować mityngi informacyjne na Zlotach innych Wspólnot 12
krokowych (aby uzyskać informacje dotyczące formuły mityngów informacyjnych,
scenariusz i materiały potrzebne do przeprowadzenia takiego mityngu należy zgłosić
się do Komitetu ds. Informacji Publicznej, pisząc na adres:
az.informacjapubliczna@gmail.com).
Wspólnota sfinansuje wyprodukowanie 300 znaczków z logiem OA Polska.
Trwają prace nad wnioskiem o stworzenie aplikacji mobilnej pomagającej w zdrowieniu
 zawierającej m. in. Rozważania na dziś, elektroniczny notes do planu jedzenia, treść
12 Kroków i 12 Tradycji, hasła AŻ oraz wiele innych... Ostateczne decyzje odnośnie
jej kształtu zapadną być może na majowym Zlocie.
Powzięto decyzję o rozpowszechnianiu literatury AŻ w formie książek elektronicznych
 tzw. ebooków, których wartość wynosić będzie ok. 70% wartości wersji drukowanej.
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W planach Wspólnoty jest zatrudnienie pracownika, który obsługiwałby sklep
internetowy.
Ze strony internetowej Wspólnoty będzie można pobierać większą ilość
plików/dokumentów.
Wkrótce nastąpi modernizacja listy sponsorów; powstanie też lista spikerów, która da
grupom możliwość skorzystania z doświadczenia innych żarłoków, gotowych się nim
dzielić.
Grupy będą miały możliwość zaopatrzyć się w profesjonalną ulotkę “Kurier AŻ”, którą
będzie można rozpowszechniać w miejscach publicznych w celu informowania o
Wspólnocie i programie AŻ. Ulotkę będzie można zamówić poprzez nasz sklep
internetowy.

Służby
Monika została Przewodniczącą Komitetu ds. Literatury
Ela została nowym członkiem Komitetu ds. Internetu
Ania została Przewodniczącą Komitetu ds. Kolportażu
Nowym skarbnikiem Wspólnoty została Ela

Gratulujemy i trzymamy kciuki za nowych służebnych!

Pobierz pełną wersję sprawozdania

Co nowego  AŻ Świat
Zlot Regionu 9 w Paryżu
Tegoroczny Zlot Regionu miał miejsce w Paryżu w dniach 28 października – 1 listopada
2015. Tematem przewodnim były Głosy Zdrowienia. Usłyszeliśmy modlitwę o pogodę
ducha w różnych językach: angielskim, francuskim, szwedzkim, duńskim, niderlandzkim,
niemieckim, hebrajskim, irlandzkim, włoskim, węgierskim i flamandzkim. Tak jak w
trakcie polskiego Zlotu, również w Paryżu odbyły się liczne mityngi, warsztaty, spotkania
Komitetów i obrady Zgromadzenia. To była świetna okazja, żeby się spotkać, posłuchać i
podzielić swoim doświadczeniem z innymi członkami Regionu 9, a także wziąć udział w
warsztatach, dowiedzieć się, jak wygląda proces wnioskowania podczas obrad
Zgromadzenia, zobaczyć, jak AŻ działa jako całość i poczuć się częścią Wspólnoty.
W trakcie Obrad Zgromadzenia dzielono się sukcesami, ale i obawami związanymi z
działaniem AŻ w poszczególnych krajach Regionu. Oto niektóre z poruszonych kwestii:
duży nacisk na informację publiczną w obrębie Regionu,
niemal każdy kraj zmaga się z brakiem chętnych do podjęcia się służby na poziomie
wyższym niż grupowy,
brak rotacji w Służbach Krajowych (ze względu na brak chętnych),
wielu długoletnich członków zmaga się z nawrotem ze względu na sytuację
ekonomiczną
http://anonimowijedzenioholicy.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=4&wysijap=subscriptions
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w niektórych krajach członkowie Wspólnoty pracują głównie w oparciu o Wielką
Księgę AA, mało zaś korzystają z literatury AŻ.

W związku z kończącym się okresem służby wybrani zostali służebni na następujące
stanowiska:
Przewodnicząca Regionu 9: Francene (Wielka Brytania),
Przewodnicząca Komitetu ds. Niesienia Posłania: Holly (Wielka Brytania),
Przewodniczący Komitetu ds. Informacji Publicznej: David (Izrael),
Przewodnicząca Komitetu ds. Internetu: Perline (Francja),
Przewodnicząca Komitetu ds. Literatury i Tłumaczeń: Miranda (Grecja),
Skarbnik: Una (Wielka Brytania), Bankier: Sandra (Irlandia).

Kandydatury na poszczególne stanowiska zgłaszano na zasadzie nominacji. Kryteria dla
kandydatów były następujące: minimum rok abstynencji i doświadczenie w służbie na
poziomie wyższym niż grupa. W praktyce cały proces wyglądał tak, że Reprezentant lub
Członek Rady proponował konkretną osobę do danej służby. Osoba nominowana
przyjmowała nominację lub ją odrzucała. W dalszej kolejności nominowani krótko
przedstawiali swoje kompetencje, a następnie odpowiadali na pytania z sali (najczęściej:
Jak wyobrażasz sobie tą służbę? Co możesz zrobić dla Regionu?). Na koniec odbywało
się tajne głosowanie.
Swoje służby nadal pełnią:
Sekretarz: Mette (Dania),
Przewodnicząca Komitetu ds. Statutu: Meike (Holandia),
Parlamentarzysta: Esti (Izrael).

Zgłosiło się pięciu ochotników, którzy chcieli reprezentować Region 9 na Konferencji
Służb Światowych w Bostonie. Ze względów finansowych może jechać tylko troje
delegatów, więc w tajnym głosowaniu wybrano na naszych Reprezentantów Mirandę, Unę
i Sandrę.
W tym roku nie było chętnych do zorganizowania kolejnego Zlotu Regionu, ale
ostatecznie swoją kandydaturę zgłosiła Holandia. Odbędzie się on w dniach 2630
października 2016 roku w okolicach Eindhoven.
Moją uwagę zwróciła ceremonia zielonych kropek, podczas której witano Reprezentantów
biorących pierwszy raz udział w obradach Zgromadzenia. W trakcie tej uroczystości
każda z osób usuwała zieloną kropkę przyklejoną na swoim identyfikatorze i od tej chwili
nikt nie był już „nowy”. W moim odczuciu na uwagę zasługuje również to, że
Przewodniczący Regionu 9 ma prawo głosu jedynie we wnioskach personalnych, dzięki
czemu pozostaje bezstronny prowadząc obrady oraz że Sekretarz nagrywa obrady na
dyktafon, co ułatwia mu pełnienie służby.
Zainspirował mnie też fragment scenariusza mityngu sugerujący, by osoby, które chcą w
trakcie wypowiedzi cytować i odnosić się do literatury opierały się o literaturę AA lub AŻ.
Możecie wykorzystać tę wskazówkę w swoich grupach.
Dzięki temu, że brałam udział w Zlocie Regionu 9 mam poczucie, że AŻ to MY, a nie
ONI, dlatego serdecznie zachęcam wszystkich do udziału w tym wydarzeniu za rok.
Dodatkowym bonusem jest dla mnie to, że od powrotu z Paryża mam tak silną
abstynencję, jakiej jeszcze nigdy nie doświadczyłam.
Ewa, wdzięczny żarłok
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Konferencja Służb Światowych
Odpowiedzialność w niesieniu posłania to temat przewodni nadchodzącej Konferencji
Służb Światowych. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 2 – 7 maja 2016 r., w
Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Meksyk, w mieście Albuquerque.

Więcej informacji

Światowy Zlot AŻ w Bostonie

Wszyscy członkowie wspólnoty AŻ są zaproszeni na
Światowy Zlot Anonimowych Żarłoków. Wydarzenie
odbędzie w Bostonie w Stanach Zjednoczonych w
dniach od 1 do 4 maja 2016 r. Myślą przewodnią zlotu
jest: Zdrowienie – szlak ku wolności.

Więcej informacji

Nowości na stronie
www.anonimowijedzenioholicy.org
Lista sponsorów i lista spikerów
Zmianie uległ sposób zgłaszania się osób chętnych, by podjąć się służby sponsorowania
 od teraz można to zrobić nie tylko pisząc do Sekretarza, ale również poprzez naszą
stronę internetową. Powstał nowy formularz dla sponsorów który  mamy nadzieję  ułatwi
proces kontaktu ze Służbami Krajowymi w celu zgłoszenia swojej kandydatury.
Stworzyliśmy również formularz dla osób gotowych wygłaszać spikerki. Dzięki niemu
będzie możliwe utworzenie listy spikerów AŻ. Ułatwi ona poszczególnym członkom i
grupom AŻ zaproszenie spikera na swój mityng, maraton, zlot czy inne specjalne
wydarzenie.
Gorąco zachęcamy wszystkie chętne osoby do zgłaszania się poprzez oba formularze.
http://anonimowijedzenioholicy.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=4&wysijap=subscriptions
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Lista sponsorów

Lista spikerów

Znaczek AŻ
Możesz go przypiąć do kurtki, torby lub tablicy
korkowej, nosić w portfelu albo podarować
przyjacielowi. Niech przypomina Ci, że nie jesteś sam i
zawsze masz gdzie wrócić. Do rozpoznania dla
wtajemniczonych! Możesz go kupić w naszym sklepie
internetowym, w cenie 6 zł + koszt przesyłki.

Więcej informacji

Nowa podstrona z dokumentami do pobrania
Strona internetowa Wspólnoty AŻ w Polsce została rozbudowana. Pojawiła się na niej
nowa podstrona z plikami, które można bezpłatnie pobrać, wpisując uprzednio poniższe
hasło. Znajdą się na niej, między innymi, dokumenty związane ze Służbami Krajowymi,
ulotki, wskazówki dla grup, scenariusze i wiele innych. Podstrona jest cały czas
rozwijana, dlatego sprawdzajcie regularnie, czy nie pojawiło się na niej coś nowego.
Żeby pobrać plik kliknij na link i wpisz hasło: az_pliki_1234

Więcej informacji

Gdy chcesz powiedzieć o AŻ, a nie wiesz jak
“Niosąc Posłanie” jest krótkim, instruktażowym materiałem, dającym wskazówki, co
mówić, a czego nie mówić, kiedy rozmawia się z kimś o AŻ po raz pierwszy. Ta niedługa
lista może być pomocna w odnalezieniu odpowiednich słów opisujących zmiany, jakie
zaszły w naszym życiu dzięki zdrowieniu w AŻ.
Żeby pobrać plik kliknij na link i wpisz hasło: az_pliki_1234

Więcej informacji

Sprawozdania z warsztatów w Poznaniu
http://anonimowijedzenioholicy.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=4&wysijap=subscriptions
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Dwa miesiące temu wielu członków Wspólnoty spotkało się podczas XXIII Zlotu AŻ w
Poznaniu. Tych z Was, którzy chcieliby poczuć wspaniałą atmosferę zdrowienia panującą
w trakcie zlotowych mityngów zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z
warsztatów o sponsorowaniu. Jest to podsumowanie dyskusji członków AŻ pracujących
w ramach siedmiu grup warsztatowych.
Żeby pobrać plik kliknij na link i wpisz hasło: az_pliki_1234

Więcej informacji

Porcja zdrowienia z warsztatami AŻ
Przypominamy, że na naszej stronie można pobrać darmowe podcasty z warsztatami
poprowadzonymi przez Kathleen, wieloletniego członka AŻ. Dotyczą pracy na programie,
abstynencji i służby.
Żeby pobrać pliki mp3 kliknij na link i wpisz hasło: az_warsztaty_2005

Więcej informacji

Ważne daty i pomysły, jak je świętować
16 stycznia 2016
Urodziny Anonimowych Żarłoków
Wspólnota AŻ na całym świecie będzie uroczyście obchodzić pięćdziesiąte szóste
urodziny 17 stycznia 2016 roku.

Więcej informacji

27 lutego 2016, godz 20:30
Dzień Jedności (Unity Day)
W tym dniu honorujemy siłę ogólnoświatowej Wspólnoty AŻ. W ostatnią sobotę lutego, o
11:30 a.m. czasu pacyficznego, członkowie AŻ zatrzymują się, by umocnić siłę tkwiącą
w jedności AŻ.

Więcej informacji
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Informacje na temat Służb
Poszukiwani Służebni!
Jeśli masz chęć i gotowość, zapraszamy Cię, abyś zaangażował się w działania
komitetów służby krajowej.
Komitet ds. Literatury szuka: tłumaczy, osoby do pomocy przy redakcji
ebooków.
Komitet ds. Niesienia Posłania, szuka: osób do pomocy przy redagowaniu
(językowym i graficznym) literatury lokalnej.
Komitet ds. Informacji Publicznej, szuka chętnych do zaangażowania się w
działania informujące ogół społeczeństwa o istnieniu AŻ.
Stowarzyszenie AŻ planuje zatrudnienie pracownika do obsługi sklepu
internetowego. Nie musi to być członek AŻ, miejsce zamieszkania dowolne.
Praca polega na komputerowej obsłudze zamówień oraz na przygotowywaniu i
nadawaniu przesyłek (na poczcie). Pracownik będzie pracował w programie
Subiekt i będzie wystawiał paragony na drukarce fiskalnej, stąd mile widziane
doświadczenie w tej dziedzinie. Czas pracy jest nienormowany, ok. 20 godzin
miesięcznie; praca na umowęzlecenie. Szczegóły dotyczące płacy oraz
wykonywania konkretnych zadań – do osobistego omówienia. Prosimy o
zgłaszanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy

SKAŻ i Stowarzyszenie  mini przewodnik
Nie wiesz, czym zajmuje się SKAŻ? Zastanawia Cię, co to jest Stowarzyszenie
Służb Grup AŻ? Zachęcamy Cię zatem do zapoznania się z informacjami o
Służbie Krajowej Anonimowych Żarłoków i Stowarzyszeniu. Jeśli masz dodatkowe
pytania, zawsze możesz skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy
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Tradycja VII
Finansujemy się przez całkowicie dobrowolne datki i nie przyjmujemy dotacji z
zewnątrz. Dzięki datkom możemy kontynuować niesienie posłania mn. i. wydawać
literaturę, rozwijać stronę www i tworzyć ten biuletyn.

Więcej informacji

Lista adresów kontaktowych SKAŻ

Podane adresy nie mogą służyć do żadnych innych celów poza celami AŻ.
Sekretarz
Skarbnik
Komitet ds. Informacji Publicznej
Komitet ds. Niesienia Posłania
Nowe grupy
Sklep/Zamówienia/Reklamacje
Komitet ds. Dwunastu Tradycji
Komitet ds. Literatury
Komitet ds. Statutu
Delegat reprezentujący polskie AŻ w Regionie 9 i Świecie
Komitet ds. Internetu/Strona internetowa

Jeżeli nasz biuletyn przypadł Ci do gustu i znasz osoby, które mogły by być nim zainteresowane prosimy prześlij
im tą wiadomość i powiadom, że mogą go cyklicznie otrzymywać po zasubskrybowaniu go na naszej stronie
www.

Dostajesz tę wiadomość, ponieważ zapisałeś się na listę subsrybcji.
Wypisuję się z listy

info@anonimowijedzenioholicy.org
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+48 698 271 499

Copyright ©2015 Służby Krajowe AŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oficjalny newsletter wspólnoty Anonimowi Żarłocy Polska.
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