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Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie obejrzyj ją w przeglądarce

Co nowego  AŻ Polska
SKAŻ zachęca do dyskusji w grupach
W związku z rozwojem naszej Wspólnoty i zwiększającą się aktywnością w sferze
publicznej, a tym samym z rozpowszechnianiem się nazwy “Anonimowi Żarłocy” na
zewnątrz, wśród członków Rady SKAŻ została podjęta dyskusja o zmianie nazwy
"Anonimowi Żarłocy" na inną.
Propozycje, które pojawiły się wśród członków Rady oraz innych osób to:

Anonimowi Jedzenioholicy (AJ);
Anonimowi Uzależnieni od Jedzenia (AUoJ/AUJ);
Anonimowi Kompulsywnie Jedzący (AKJ);
Anonimowi z Zaburzeniami Odżywiania (AzZO).
Temat zmiany nazwy zostanie podjęty na najbliższym Zgromadzeniu SKAŻ  20
maja 2016 r. w Supraślu.
Zwracamy się do wszystkich osób uczestniczących w polskojęzycznych mityngach o
podejmowanie w Waszych grupach dyskusji związanej z ewentualną zmianą nazwy, do
zbierania doświadczeń członków AŻ oraz do udziału w dyskusji, która odbędzie się na
Zgromadzeniu.
Czy członkowie widzą potrzebę zmiany nazwy? Czy identyfikują się z nazwą
"Anonimowi Żarłocy"? Czy mają własne pomysły na zmianę nazwy?
Pamiętajcie, że każda grupa AŻ ma prawo wydelegować na Zgromadzenie reprezentanta,
który będzie w tej kwestii oficjalnie reprezentować całą grupę.
WAŻNE: Dyskusja będzie dotyczyła tylko i wyłącznie zmiany polskiej nazwy Wspólnoty.
http://anonimowijedzenioholicy.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=6&wysijap=subscriptions
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Nadal bylibyśmy członkiem wspólnoty Overeaters Anonymous, logotyp OA pozostałby
bez zmian. Zmieniłaby się jedynie forma tłumaczenia i nazwa dla nas  polskich członków
Wspólnoty.

→ Formularz kontaktowy

Zlot AŻ w Supraślu
Zapraszamy na Podlasie, do magicznego Supraśla, na
Wiosenny Zlot Pełen Zalet.
Rezerwujcie czas, dobre chęci i energię na 2022
maja 2016.Spotkamy się, jak co pół roku, by się
poznać, wspierać, zdrowieć, dobrze bawić i poczuć
wspólnotę.
A w zlotowym programie własnych zalet radosne
odkrywanie!

→ Kontakt z organizatorami

Terminarz wydarzeń przed Zgromadzeniem SKAŻ
Podajemy terminarz wydarzeń związanych ze zbliżającym się Zgromadzeniem Służb
Grup AŻ, które odbędzie się na zlocie w Supraślu:

do 8 kwietnia (do 6 tygodni przed Zgromadzeniem)  wnioski członków Rady
SKAŻ do głosowania na Zgromadzeniu (na ręce Sekretarza);
do 15 kwietnia  sprawozdania z prac Komitetów/służebnych w Radzie SKAŻ /na
ręce Sekretarza z powodu braku Przewodniczącego/;
do 20 kwietnia (miesiąc przed Zgromadzeniem)  przekazanie wniosków do
wiadomości grup /przez Sekretarza z powodu braku Przewodniczącego/;
do 6 maja (do 2 tygodni przed Zgromadzeniem)  wnioski z grup do głosowania na
Zgromadzeniu /na ręce Sekretarza/;
do 6 maja  sprawozdania z działalności grup, sporządzane na podstawie listy "silne
mitingi" /na ręce Sekretarza/.
Mitingi sumienia powinny być przeprowadzone odpowiednio wcześniej, a
sprawozdania sporządzone oraz przesłane do Sekretarza maksymalnie do 6 maja
2016 r.
20 maja 2016 r. odbędzie się Zgromadzenie SKAŻ na które serdecznie zapraszamy
wszystkich członków AŻ. W głosowaniach mogą brać udział reprezentanci grup oraz
członkowie Rady SKAŻ, jednak każdy członek AŻ ma prawo wypowiedzi (bez prawa do
głosowania).

→ Informacje na temat SKAŻu
http://anonimowijedzenioholicy.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=6&wysijap=subscriptions
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→ Informacje na temat SKAŻu

Poszukujemy sponsorów i spikerów
Pilnie pracujemy nad uaktualnieniem listy sponsorów i stworzeniem listy spikerów.

Sponsorzy to członkowie AŻ, którzy stosują w życiu Dwanaście Kroków i Dwanaście
Tradycji, najlepiej jak potrafią. Chcą oni dzielić się swoim zdrowieniem z innymi
członkami Wspólnoty, a także zobowiązują się do utrzymywania abstynencji.
Spikerzy to osoby, które zgłaszają gotowość i chęć opowiedzenia o swoich
doświadczeniach związanych z programem Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji na
forum grupy, intergrupy, w trakcie zlotu itp.
Osoby zainteresowane wpisaniem się na wspomniane listy lub uaktualnieniem swoich
danych, proszone są o skontaktowanie się ze służebnymi z Komitetu ds. niesienia
posłania bądź wypełnienie formularzy online dla sponsorów i spikerów.
Zarówno sponsorowanie, jak i wygłaszanie spikerek, to formy niesienia posłania,
które jest głównym celem naszej Wspólnoty. “Służba w jakiejkolwiek postaci, nawet w
bardzo ograniczonym wymiarze, jeśli pomaga dotrzeć do cierpiącego żarłoka, sprawia, że
zmienia się jakość naszego własnego zdrowienia” (broszura Narzędzia zdrowienia , s. 8).

→ Więcej informacji

Nowe broszury KIP
W ostatnich miesiącach, dzięki służbie wielu osób, udało się przetłumaczyć i złożyć dwie
broszury Informacji Publicznej: dla kleru i przedstawicieli zawodów medycznych.
Wymagają one tylko nieznacznych poprawek, ale postanowiliśmy się wstrzymać z ich
wydaniem do czasu decyzji odnośnie zmiany nazwy Wspólnoty.

→ Więcej informacji

Co nowego  AŻ Świat
Region 9 potrzebuje Twojej pomocy
Region 9 potrzebuje osób chętnych do podjęcia się następujących działań:

http://anonimowijedzenioholicy.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=6&wysijap=subscriptions
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uzupełnianie listy tłumaczonej literatury  wymagana jest znajomość Excela
(wprowadzanie danych słownych, nie liczbowych), w pracy będzie pomagać inny
służebny; całkowity czas, który trzeba będzie poświęcić na to zadanie: 23 godziny;
edytowanie newslettera  sprawdzanie pisowni, literówek itp. oraz czuwanie nad
zgodnością z tradycjami AŻ; całkowity czas wymagany do pełnienia tej służby: około
1 godziny miesięcznie;
obsługa strony internetowej  sprawdzanie (wraz z webmanagerem), czy treści
zgłaszane na stronę Regionu spełniają zakładane wymagania; potrzebny czas: około
1 godziny miesięcznie.
Oto trzy możliwości, by podjąć się służby. Pamiętaj: służba to zdrowienie. Jeśli nie Ty
się jej podejmiesz, to kto?
Jeśli jesteś zainteresowany/a tymi działaniami, wyślij email do przewodniczącej Regionu
9, Francene.
Dziękujemy!

→ Adres kontaktowy

Sponsorzy w Regionie 9 poszukiwani...
...i proszeni o uaktualnienie swoich danych. :)
Regionalny Komitet ds. Niesienia Posłania wewnątrz Wspólnoty (R9 Twelfth Step Within
Committee) intensywnie pracuje nad uaktualnieniem listy dostępnych sponsorów z całego
Regionu 9. Obecnie lista zawiera dane osób władających następującymi językami:
angielskim, włoskim, polskim, perskim, niderlandzkim, greckim, francuskim, duńskim,
hiszpańskim, hebrajskim, jidysz, hindi, tamilskim, niemieckim, rosyjskim, afrikaans,
węgierskim, tureckim, szwedzkim i islandzkim. Sponsorzy z Regionu 9 kontaktują się ze
swoimi sponsorowanymi na różne sposoby  poprzez email, telefon lub Skype.
Osoby, które chciałyby się wpisać na listę sponsorów Regionu 9, lub takie, które już na
niej są, a chciałyby uaktualnić swoje dane (przede wszystkim potwierdzić, że nadal są
aktywnymi i dostępnymi sponsorami), prosimy o skontaktowanie się z Revą, służebną z
Komitetu ds. Niesienia Posłania wewnątrz Wspólnoty z Regionu 9.
Niech w trakcie niesienia posłania tym spośród nas, którzy wciąż cierpią, przyświeca
nam następujący fragment Obietnicy AŻ: Razem możemy zrobić to, czego nigdy nie
mogliśmy zrobić sami!

→ Więcej informacji

http://anonimowijedzenioholicy.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=6&wysijap=subscriptions
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Nowości na stronach AŻ w Polsce i na świecie
Nowy materiał wideo na temat nawrotu na stronie
www.oa.org
Na stronie światowego AŻ pojawił się nowy, interesujący materiał wideo pt. Breaking Out
of Relapse (“Wyzwalanie się z nawrotu”). Osoby władające językiem angielskim
zachęcamy do zapoznania się z tą wideoprezentacją.

→ Więcej informacji

Informacje na temat Służb
Poszukiwani Służebni!

Serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane Informacją Publiczną do
podjęcia służby w Komitecie. Podczas Zlotu w Supraślu mam zamiar zrezygnować z
służby Przewodniczącej, dlatego proszę wszystkich o rozważenie swojej
kandydatury. Dla przypomnienia  KIP poprzez środki masowego przekazu, takie jak:
gazety, czasopisma, radio, tv, internet, dostarcza lokalnej społeczności informacji na
temat Wspólnoty. Organizuje również mityngi informacyjne, wystawia stoiska na
targach zdrowia oraz odpowiada za informowanie o AŻ przedstawicieli zawodów,
którzy mają kontakt z wciąż cierpiącymi żarłokami.
Ewa Przewodnicząca Komitetu ds. Informacji Publicznej.

http://anonimowijedzenioholicy.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=6&wysijap=subscriptions
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Szukamy pracownika do prowadzenia sklepu internetowego, znającego program
Subiekt. Praca dodatkowa, na umowę zlecenie. W celu uzyskania szczegółowych
informacji, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego
(sklep/zamówienia/reklamacje).

→ 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.
Informujemy, że 16.10.2015 r. podczas Zlotu AŻ w Poznaniu, odbyło się Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Służb Grup AŻ, na którym zaktualizowano stan
osobowy i obsadzono stanowiska w zarządzie.

Nowym prezesem zarządu została Dorota z Białegostoku.
Nowym skarbnikiem została Elżbieta z Mikoszewa.
Po co zostało stworzone Stowarzyszenie?
Stowarzyszenie Służb Grup AŻ, którego głównym i jedynym zadaniem jest służenie
Wspólnocie Anonimowych Żarłoków w Polsce, zostało powołane jako forma prawna,
umożliwiająca osobom pełniącym służbę w Radzie SKAŻ podejmowanie tych działań na
rzecz realizacji celów Wspólnoty AŻ, które wymagają posiadania osobowości prawnej. W
szczególności są to prowadzenie konta bankowego z funduszami Wspólnoty AŻ oraz
wydawanie i sprzedaż literatury.

→ Formularz kontaktowy

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

→ Więcej informacji

Lista adresów kontaktowych SKAŻ

http://anonimowijedzenioholicy.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=6&wysijap=subscriptions
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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
→ 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
☏ +48 698 271 499

Copyright ©2016 Służby Krajowe AŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oficjalny newsletter wspólnoty Anonimowi Żarłocy Polska.
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