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Przedstawiciele
są
ważnym
ogniwem
łączącym
Grupy
AJ
ze
Służbami
Krajowymi.

ZostałeśwybranyprzezswojągrupędoudziałuwobradachZgromadzenia–Gratulacje!
Jeśli będziesz Przedstawicielem po raz pierwszy, czeka Cię nauka kilku ważnych rzeczy w
krótkimczasie.
Mamynadzieję,żepomogąCiw
tyminformacjepodaneponiżej.
PrzygotowaliśmyparępytańnatematSKAJ,któreczęstosłysządoświadczeniczłonkowie.
OdpowiedzipomogąCiwyjaśnić,jakajestTwojarola.
Należy podkreślić, że nie ma „prawidłowych odpowiedzi”, jest tylko dzielenie się siłą i
doświadczeniem. Odpowiedzi na wszystkie z tych pytań znajdziecie w Dwunastu Krokach,
Dwunastu Tradycjach, Koncepcjach Służby, Karcie Zgromadzenia oraz w Informatorze AJ. Kiedy
maszwątpliwości,niewahajsięzapytaćbardziejdoświadczonychAJ-otów.
Możemy służyć na różnych poziomach i każdego rodzaju służba jest kluczowa dla istnienia i
ciągłego rozwoju naszej Wspólnoty. Postarajmy się wprowadzić służbę do naszego życia
codziennego jako wartościowe narzędzie zdrowienia. Dzięki temu bierzemy czynny udział w
budowaniunaszejWspólnotyjakocałości.

Gdzieikiedysięspotykamy?
Dwa razy w roku odbywa się zlot AJ, na którym spotykają się Przedstawiciele poszczególnych
grupiczłonkowieSKAJ.

DlaczegonaszagrupapowinnawysłaćPrzedstawiciela?
Jest to jedyny sposób, aby nasza grupa wzmocniła sumienie Służb Krajowych AJ podejmujące
decyzje w sprawach Wspólnoty. Jeśli grupa nie ma swojego Przedstawiciela to nie ma na nic
wpływu, nie może wnieść niczego od siebie i nie skorzysta z inspiracji płynącej od innych
uczestników.

JakiesąkryteriawyboruPrzedstawiciela?
Przedstawiciela wybiera sumienie grupy macierzystej. Sugerowane kryteria to: zaufanie grupy,
uczestnictwo w mityngach, gotowość do służby, abstynencja, praca z Programem 12 Kroków AJ.
Zalecanejestdoświadczeniewinnejsłużbienapoziomiegrupy.

JakajestrolaPrzedstawiciela?
Rolą Przedstawiciela jest reprezentowanie grupy i jej stanowiska na Zgromadzeniu SKAJ. Bierze
on także udział w dyskusjach i głosowaniach nad wnioskami, w zatwierdzeniu budżetu
Wspólnoty, obsadzaniu stanowisk w służbach. Jego zadaniem jest przekazanie grupie nad czym
pracująSłużbyKrajowe,orazinformowanieSKAJopotrzebachiżyczeniachswojejgrupy.

Materiał lokalny do użytku wewnętrznego, opracowany i zaaprobowany przez SKAJ (wrzesień 2017). Jego treść
odzwierciedla doświadczenie, siłę i nadzieję lokalnych członków AJ. Nie jest to publikacja zatwierdzona przez
Konferencję
Służb
Światowych
AJ
i
niewyrażastanowiskaAJjakocałości.
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KtobierzeudziałwObradachZgromadzeniaSKAJ?
Zgromadzenie składa się z Przedstawicieli grup i członków Rady SKAJ, czyli Przewodniczącego,
Sekretarza, Skarbnika, Reprezentanta AJ Polska, Przewodniczących Komitetów. Obserwatorzy
sąmilewidziani,mogąsięwypowiadać,aleniebiorąudziałuwgłosowaniach.

JakiesąceleZgromadzeniaSłużbKrajowych?
CeleZgromadzeniaSKAJto:
-
reprezentowaniesumieniacałejWspólnotyAJwPolsce;
-
wyznaczaniekierunkówrozwojuidziałaniaWspólnotyAJwPolsce;
-
podejmowaniedecyzjidotyczącychniesieniaposłaniazdrowienianapoziomiekraju;
-
wzmacnianiejednościwobrębiepolskiegoAJ;
-
dzieleniesiędoświadczeniemgrup,służbikomitetów;
-
wyboryczłonkówRadySKAJorazczłonkówKomitetów;
- przedstawienie sprawozdań i możliwość przedyskutowania różnych działań, które miały
miejsceodostatniegoZlotu;
-
głosowanienadzmianamiwKarcieZgromadzeniaiStatucie;
-
formułowaniesugestiiiwskazówekdlagrupAJ.

JakfinansowanesąSłużbyKrajowe?
Służby Krajowe są samowystarczalne i utrzymują się z dobrowolnych datków członków
Wspólnoty zbieranych na rzecz Tradycji 7. Ważnym źródłem są opłaty akredytacyjne zbierane
podczas Zlotu. Dodatkowym wpływem do budżetu Wspólnoty jest sprzedaż literatury AJ,
wydawanej przez Stowarzyszenie Służb Grup AJ. O tym, jak rozdysponowane są pieniądze,
decydujeZgromadzenieSKAJpodczasjesiennegozlotu,zatwierdzającBudżetWspólnoty.

Zasady
prowadzenia
obrad
Zgromadzenia

Każdy Przedstawiciel podczas trwania Zgromadzenia ma w widocznym miejscu identyfikator z
imieniem.
Zgromadzenie jest nagrywane, na podstawie nagrań Sekretarz spisuje protokół, który
zatwierdza Komisja analizy protokołu, składająca się z trzech osób (Sekretarza, jednego z
członków Rady SKAJ i jednego Przedstawiciela grup). Protokół jest podstawą sprawozdania z
obradZgromadzenia.
Każda osoba ze Wspólnoty jest mile widziana na Zgromadzeniu. Obserwatorzy nie głosują, ale
mogąbraćudziałwwarsztatachipodejmowaćsłużbęwtrakcieobradZgromadzenia.

DuchowepodstawyprowadzeniaObrad:
•
•
•

ChronimyideęsumieniagrupyAJ;
WAJwładzęzastępujezaufanasłużba;
Niezgodaniejestrównoznaczna
zodrzuceniem;
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odzwierciedla doświadczenie, siłę i nadzieję lokalnych członków AJ. Nie jest to publikacja zatwierdzona przez
Konferencję
Służb
Światowych
AJ
i
niewyrażastanowiskaAJjakocałości.

3

•
•

Różnorodnośćmożebyćnasząsiłą;
Kiedy
sumienie
grupy
podejmie

decyzję,

niech

zapanuje

jedność.

Głosowane zbiorczo mogą być wnioski, które nie wymagają debaty. Każdy wniosek może być
usunięty lub dodany do pakietu zbiorczego poprzez złożenie prośby do Przewodniczącego, w
wyznaczonymczasie.
Wszystkiewnioski,którenieznajdąsięwpakiecie,sądyskutowaneigłosowaneoddzielnie.
NagłewnioskimogąbyćskładanedoPrzewodniczącegopodczasZgromadzenia.
Wnioski, które zostały przyjęte, zaczynają obowiązywać od końca obrad Zgromadzenia, chyba że
zostaniepostanowioneinaczej.
ObradyZgromadzenianagrywawyłącznieSekretarzSKAJ.
Sprzęt elektroniczny może być używany tylko do spraw związanych ze Zgromadzeniem oraz
wyciszony.

Zlot
AJ
–
Przewodnik
do
robienia
notatek
(dla
Przedstawicieli
grup)

Służba Przedstawiciela grupy na Zgromadzeniu SKAJ obejmuje również przekazanie informacji
o tym, co się wydarzyło i jakie były Twoje doświadczenia na obradach i zlocie. Jest to okazja, aby
nieść posłanie swojej grupie, przekazać to, co widziałeś i słyszałeś. Podzielić się zlotowym
entuzjazmem z tymi, którzy Cię wysłali jako swojego Przedstawiciela. Zdając sprawozdanie
grupie wzmacniasz mityng, Służby Krajowe i AJ jako całość oraz budujesz swoje indywidualne
zdrowienie.
Jesteś silnym ogniwem w łańcuchu, jeśli przekazujesz grupie istotę wydarzeń, nie tylko wyniki i
przebiegZgromadzenia,aleteżto,czegosięnauczyłeśiczegodoświadczyłeś.
Otokilkapomysłównato,jakieinformacjemogąznaleźćsięwTwoimsprawozdaniudlagrupy:

Informacjeogólne:
Termin i lokalizacja, liczba przedstawicieli innych grup, czy zebrało się kworum?, wysokość
datków-TradycjaSiódma.

Wnioski
WnioskiKomitetówigrup(zadnotacją:przyjęty/odrzucony),zatwierdzonyprojektbudżetu.

Wybory
CzłonkowieRadySKAJ,członkowieKomitetów,miejscekolejnegozlotu.
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Warsztaty
Wjakichwarsztatachuczestniczyłeś?Jakiepomysływyniosłeśzkażdegowarsztatu?

Inne–douzupełnienia
Notatki – sprawy, które chcesz sprawdzić albo rzeczy, na które chcesz zwrócić uwagę swojej
grupie

Osobiste
Podziel się tym, czego doświadczyłeś. Czy poznałeś nowych przyjaciół z AJ? Czy cieszyłeś się
Wspólnotą? Czy uczestniczyłeś w mityngach AJ? Co było dla ciebie wyzwaniem? Co podobało Ci
sięnajbardziej?Czyjesteśgotów
pełnićtęsłużbęponownie?

Pomysły
niesienia
posłania
w
Twojej
grupie:
•

odrazupozlociepodzielsiędoświadczeniemnamityngu,Twojewspomnieniabędąświeże;

•

użyjwypunktowania,bądźpozytywnienastawiony,napiszuczciwieowszystkim;

•

zaproponuj grupie czas na mityngu, aby podzielić się wszystkimi swoimi przeżyciami i
działaniami;

•

odpowiedznapytanie:„Conaszagrupamazezlotuicozyskaliśmy,wysyłającPrzedstawiciela?”;

•

opowiedz o zlocie i Zgromadzeniu, mów o wszystkich poziomach służby, możesz użyć do tego
kartki,przedstawiającejstrukturęsłużb(dopołożenianastolemityngowym);

•

podkreśl, jak wiele odbywa się na zlocie mityngów i warsztatów, niosących zdrowienie - nie
mówtylkooobradachZgromadzenia;

•

mów o swoim doświadczeniu spotkania z członkami AJ z długotrwałą abstynencją, pracującymi
na
Programie12Kroków;

•

bądź mentorem dla następnego Przedstawiciela, kiedy przyjdzie czas – daj mu swój raport i
opowiedzosłużbie;

•

zachęć swoich podopiecznych i innych członków grupy do zaangażowania się w działania Służb
Krajowych;

•

zaproś innych członków grupy, aby uczestniczyli w obradach Zgromadzenia jako Obserwatorzy,
nawetjeśliniesąPrzedstawicielami–abytakżemogliskorzystaćzwarsztatówdlasłużb;

•

zapytajczłonkówswojejgrupy,czegooczekująodSłużbKrajowych;

•

zapytaj grupę czy macie odpowiednie fundusze, by pomóc Przedstawicielowi dotrzeć na
Zgromadzenie.
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STRUKTURA
WSPÓLNOTY
AJ
W
POLSCE
(napodstawieKartyZgromadzeniaSKAJ)

Podstawową jednostką AJ jest grupa AJ. Grupy oraz tworzące je osoby jedzące kompulsywnie
są w AJ najważniejsze i pozostałe ciała oraz służby istnieją by im służyć. Wizualnie można to
przedstawić w postaci odwróconej piramidy, w której grupy są na górze. Grupy, zazwyczaj
należące do jednego regionu, mogą łączyć się w intergrupy lub współpracować ze sobą tworząc
rady służby krajowej/językowej. W Polsce została powołana Służba Krajowa AJ by służyć
członkom Wspólnoty AJ, grupom i polskiej Wspólnocie AJ jako całości. Podczas Zgromadzenia
Służba Krajowa AJ powołuje osoby do Rady SKAJ będącej ciałem realizującym wolę
Zgromadzenia,jakosumieniaWspólnotyAJwPolsce.
Ponieważ Wspólnota AJ, ani jej Służba Krajowa czy też inne jej ciała, nie posiadają formy
prawnej (i nie mogłyby np. prowadzić konta bankowego zarejestrowanego na Wspólnotę ani
legalnie wydawać i sprzedawać literatury), założone zostało Stowarzyszenie Służb Grup AJ, w
którym działają aktualni lub byli członkowie Rady SKAJ wykonując postanowienia Zgromadzenia
SKAJ.

=
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Warsztaty
SKAJdla
Przedstawicieli
Grup
AJ

Teresin,
13.10.2017

Odpowiedznapytanie:NaczymwgmniepolegasłużbaPrzedstawiciela?(wykorzystaj
poniższestwierdzenia,wypunktujkonkretnedziałaniajakiemógłbywykonać
Przedstawiciel)
1.
SłużbaPrzedstawicielałączygrupęzeSłużbamiKrajowymiiŚwiatowymiAJ.

2.
SłużbaPrzedstawiciela„pierwszymkrokiem”pełnieniasłużbywSKAJ.

3.
Przedstawiciel„strażnikiemTradycjiAJ”wswojejgrupie.

4.
OdpowiedzialnośćPrzedstawicielawuczestniczeniuwZgromadzeniuSłużbKrajowychoraz
w
przekazywaniuinformacjinagrupiemacierzystejodziałaniuwspólnotyAJ.

5. 
OdpowiedzialnośćPrzedstawicielawuczestniczeniuwobradachZgromadzeniaSKAJwcelu
wybraniasłużb.

Problemymojejgrupy.
(zaznacznajczęstszeproblemy,któredotycząTwojejgrupy)
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Członkowiegrupyspóźniająsię,niezaczynamymityngówoustalonejgodzinie.
Trudnonamprzyjąćnoweosoby,niewiemyjakdonichzagadać,żebyniebyćnachalnymi.
Nanaszymmitynguszczególnie
ważnejest,bykażdymógłpowiedziećjaksięczułicorobiłod
ostatniegomityngu,małoczasuzostajenamnapracęnaProgramie.
Naszmityngjestdlawiększościmiejscem,gdziemożnapodzielićsięproblemami,któreczęsto
niedotycząjedzenioholizmulubjestichtakdużo,żebrakujeczasunarozwiązania,
doświadczeniazdrowienia
Trudnonamzakończyćmityngoczasie,boniektórzyczłonkowiemajapotrzebęmówićdłużej
o
swoichproblemach.
Niepojawiająsięunasnoweosoby.
Niktniechcesięzgłaszaćnasłużbę,niemawięcrotacji.
Nanaszymmitynguczęstopadająkomentarzeiocenydowypowiedziinnych.
Trudnonampodzielićsięzebranymifunduszamina7Tradycję,niewiemynacosąwydawane,
wolimyzachowaćjedlagrupyniżwpłacaćdoSKAJ.
Brakujewnaszejgrupiesponsorów.
Rozmawiamypomiędzymityngamiotymktobyłicomówiłnamityngu.
Jednaosobapełnikilkasłużb.
Mamyscenariuszprowadzeniamityngu,aleczęstopojawiająsięinneważnesprawy,które
powodują,żezapominamyoprzestrzeganiujegopunktów.
NanaszymmitynguczęstopojawiająsięinnetekstyniżliteraturaAJ.
Nierobimymityngówsumienia,niewiemyjakmająprzebiegać,niemamypotrzebyich
przeprowadzania.
Sponsorzynieprzedstawiająsię,
abyniezawstydzaćinnychczłonkówgrupychwalącsię,żesą
dalekowpracynaProgramieiutrzymująabstynencję.
Niemamyobsadzonychwszystkichsłużbwgrupie.
Niewiemyjakigdziezgłosićnaszmityng,abyinformacjeonimbyłydostępnedlacierpiących
jedzenioholików.
Nanaszymmitynguzdarzająsię
osobyłamiącezasadyiTradycjeAJ,aleobawiamysięzwracać
imuwagę,abyniepopsućatmosfery.
Podczasnaszychmityngówczęstopojawiająsięinformacjeokonkretnychterapiach,dietach,
spotkaniachreligijnych,możetosprawiaćwrażenie,żesąoneczęściąprogramuAJ

Rozwiązaniadlamojejgrupy.

(podziel się podczas warsztatów swoimi problemami, zapisz wspólnie wypracowane
rozwiązania,zaproponujjeswojejgrupiepozlocie)
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