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DwanaścieKoncepcjiSłużbyAJ

Teresin,14.10.2017

Sprawozdaniezwarsztatów

Koncepcje to zasady, wypływające z Kroków i Tradycji, według których służymy.
Określają one zadania struktur służb AJ. Pomimo, że Koncepcje dotyczą działalności
Służb Światowych, są one pomocne wszystkim zaufanym służebnym AJ, wskazując im
właściwe kierunki działania, udział grup w procesie decyzyjnym, sposób podejmowania
decyzji przez głosowanie, prawo każdego do wyrażania swojej opinii. Przypominają nam,
żesłużymycałejWspólnocie,mającnawzględziedobroAJjakocałości.

Koncepcje
1. OstatecznaodpowiedzialnośćzaSłużbyŚwiatoweAJiwładzanadniminależy
dozbiorowegosumieniacałejnaszejWspólnoty.
JEDNOŚĆ
WAJwierzymywSiłęWyższą,któraprowadzinaspoprzezsumieniegrupy.Decyzje
reprezentantówpochodząodNiej.Głosującydziałająwduchujedności,prowadzeniprzez
Dwanaście
Tradycji.
Tak/Nie
●

Czy nowo przybyli mogą się nie wypowiadać na mityngu sumienia, polegając na
zdaniu doświadczonych członków Wspólnoty? Nie, odpowiedzialność jest wspólna,
stanowimyjedność.

●

Czy członkowie powinni się podporządkować decyzji grupy? Tak, skoro sumienie
grupy podjęło decyzję (jedność), ale jeśli jeden z nas ma inne zdanie, ma możliwość o
tympowiedzieć.

Doświadczenie osobiste: w tym roku po raz pierwszy usiedliśmy z rodziną przy stole, by
wspólnie ustalić, gdzie pojedziemy na wakacje. Wszyscy dzieliliśmy się pomysłami w
cywilizowanysposóbipodjęliśmydecyzję,uwzględniającopiniewszystkich.

Materiał lokalny do użytku wewnętrznego, opracowany i zaaprobowany przez SKAJ (listopad 2017). Jego treść odzwierciedla
doświadczenie, siłę i nadzieję lokalnych członków AJ. Nie jest to publikacja zatwierdzona przez Konferencję Służb Światowych
AJiniewyrażastanowiska
AJ
jako
całości.
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2. Grupy AJ przekazały Konferencji Służb Światowych pełnomocnictwo do
prowadzenia działań na poziomie służb światowych; dlatego Konferencja Służb
Światowych jest głosem, władzą, autorytetem oraz skutecznie działającym
sumieniemAJjakocałości.
SUMIENIE
Mówimyo
reprezentowaniuwdemokratycznysposób.Delegacizbierająsię,byustanawiać
strategięi
stanowiskoAJ(sumienie).
Tak/Nie
●

Czy delegaci są związani opiniami Służb Krajowych, głosując nad wnioskami na
Konferencji Służb Światowych (WSBC)? Nie, mogą zmienić zdanie w sytuacji, gdy
uzyskają więcej informacji. Gdy pojechałam jako reprezentantka swojego kraju na
WSBC, wiedziałam jak mam głosować. Będąc na miejscu, usłyszałam „za” i „przeciw”
co dało mi większy wgląd i pozwoliło zobaczyć sprawy z innej perspektywy. W
zaistniałej sytuacji zmieniłam zdanie w sprawie głosowania, mając na względzie
dobrocałejWspólnoty.

●

Czy delegaci są odpowiedzialni za przekazywanie informacji o tym, co ustalono, do
swoichkrajów?Tak

Doświadczenieosobiste:członkowie
rodziny,mieszkającywróżnychczęściachkraju,
postanawiająsięspotkać.Dwieosobyzgłaszająsiędozorganizowaniaspotkania,cowiąże
sięzpodejmowaniemdecyzjizainnych(wedługwłasnegosumienia).

3. Skuteczneprzewodnictwojestmożliwedziękiopartemunazaufaniuprawu
decyzji.
ZAUFANIE
Każdy w AJ może pełnić służbę, ale by zgłosić się do służby na poziomie regionu lub świata,
najpierw zdobywamy doświadczenie, służąc w grupach i w Służbie Krajowej. Wybierając
służebnych, obdarzamy ich zaufaniem. Ufamy, że podejmą najlepsze decyzje, znając ich
zaangażowaniewpoprzednichsłużbach.
Tak/Nie
●

Czy
osoby,któremajągłosdecyzyjny,mogąrobić,cochcą?Nie,mamywytyczne
odnośniekażdejsłużby.

●

Czy
zaufanisłudzymająprawodecydowaćotym,jakwykonywaćswojąsłużbę?Tak,
mamywskazówki,aleto,jakbędąrealizowanezależyodosoby,którejzaufaliśmy.

Materiał lokalny do użytku wewnętrznego, opracowany i zaaprobowany przez SKAJ (listopad 2017). Jego treść odzwierciedla
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Doświadczenieosobiste:dobraznajomazAJmapoczątkidemencji.Jejmążpodjąłzanią
decyzję,że
niebędziejużprowadziłasamochodu.Byłazła,alewiedziała,żetodobra
decyzja,zaufała.

4. Prawodouczestnictwazapewniawszystkimczłonkomrównemożliwościw
procesiedecyzyjnym.

RÓWNOŚĆ
Każda osoba ma prawo i odpowiedzialność, by brać udział w procesie decyzyjnym. Możemy
to realizować na dwa sposoby. Sposób bezpośredni: głosujemy i dyskutujemy na poziomie
grupy, sposób pośredni: mamy delegatów (Konferencja Służb Światowych) i oni mają równe
prawa w podejmowaniu decyzji. Dlatego ważne jest, by wszyscy mieli delegata. To sposób,
wjakidziałademokracja.
Tak/Nie
●

Czy
wszyscyponosimyodpowiedzialnośćzaprocesdecyzyjnynamityngachAJ?Tak

●

Czy każdy chętny może głosować na Zgromadzeniu Rady SKAJ? Nie, gdy byłam
przewodniczącą R9, poszłam na obrady Zgromadzenia Rady jako gość. Nie miałam
prawadogłosowania,ponieważniebyłamreprezentantem.

Doświadczenie osobiste: przyjaciółka z AJ ma cotygodniowe spotkania z mężem i dziećmi,
jest to realizacja planu, który ma na celu zorganizowanie przestrzeni i czasu, gdzie wszyscy
będą się mogli wypowiadać. W życiu osobistym jedna Koncepcja nakłada się na drugą, w
tym wypadku dotyczy to Koncepcji 1 i 4, ale na płaszczyźnie AJ te dwie Koncepcje różnią
się.

5. Każdyczłonekmaprawodo
apelacjiiwnoszeniapetycji,cogwarantuje,żejego
opinieiskargibędąwnikliwierozpatrzone.
ROZWAGA
Służebni mogą popełniać błędy, możemy wchodzić w konflikt z Tradycjami i Koncepcjami,
dlatego należy wszystko spisać, by w sytuacji gdy to zauważymy, będzie można zwrócić się
doSłużb
zprośbąopomoc.
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Tak/Nie
●

Czy tylko członek w abstynencji może być wysłuchany? Nie, każda wypowiedź jest
branapoduwagę.

●

Czy kiedy decyzja zostaje podjęta, istnieje możliwość powrotu do sprawy i
ponownego jej rozpatrzenia? Tak, można jeszcze raz do niej wrócić w sytuacjach, gdy
nie ma większości. Na mityngu sumienia głosowano nad pewną kwestią, wynik
głosowania wynosił 50/50. Sprawa została podniesiona ponownie, znów 50/50, po
raz trzeci ktoś ją zgłosił do dyskusji i wynik zmienił się o jeden głos. Po raz czwarty
już
niechcianodoniejwracać.

Doświadczenieosobiste:powiedziałammężowi,żeniezgadzamsięzjegodecyzją.On
wysłuchałmoichargumentów,co
nieznaczy,żezmieniłzdanie,alemiałammożliwość
wypowiedzeniasię.

6. KonferencjaSłużbŚwiatowychpowierzaRadziePowiernikówgłówną
odpowiedzialnośćzakierowanieWspólnotąAnonimowychJedzenioholików.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Powiernicy odpowiadają przed delegatami, ale to oni określają ramy czasowe wykonywanej
pracy. To pozwala płynnie procedować nad kwestiami, dotyczącymi funkcjonowania
wspólnoty. Delegaci mają świadomość, że Powiernicy stanowią mniejszą grupę, spotykają
się częściej, przez co proces decyzyjny jest łatwiejszy. Tak samo jest na poziomie Służb
Krajowych.
Tak/Nie
●

Czy
ci,którzypodejmujądecyzje,sąpracownikami?Nie,toniesąpłatnipracownicy.

Przykład: Podczas mojej pracy w Regionie 9, Służby Krajowe wielu państw prosiły o
dofinansowanie dla swoich delegatów. Okazało się, że nie ma tyle pieniędzy w puli. Po
rozmowie z Zarządem R9 zdecydowaliśmy, że stworzymy fundusz celowy dla delegatów,
który zostanie zasilony ze środków wpływających na Służby Światowe. Tak wiele Regionów
postąpiłopodobnie,żezgromadzonowięcejpieniędzyniżbyłopotrzeba.
Doświadczenieosobiste:mójmążrobizakupy,tojegoodpowiedzialność.
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7. RadaPowiernikówposiadaprawaiobowiązkiwynikającezCzęściAstatutuAJ;
prawaiobowiązkiKonferencjiSłużbŚwiatowychsązgodnezezwyczajami
panującymiweWspólnocieorazCzęściąBstatutuAJ.
RÓWNOWAGA
Koncepcja techniczna, ale jasna i przejrzysta. Rada Powierników posiada prawa i obowiązki,
wynikające z części A statutu OA (odpowiedzialność za pracę w organizacji non-profit).
CzęśćBokreślastrukturęSłużborazto,wjakisposóbfunkcjonujeWspólnota.
Tak/Nie
●

Czy
delegacimogązmienićczęśćAstatutuOA?Nie,mogązmienićPowiernicy.

●

Czy
delegacimogązmienićczęśćB?Tak,potowysyłamydelegatównaKonferencje
SłużbŚwiatowych,bymiećwpływnato,jakfunkcjonujeWspólnota.

Doświadczenieosobiste:koleżankanieznosipracdomowych,podzieliłasięnimizmężem.

8. RadaPowiernikówpowierzaodpowiedzialnośćzazarządzanieBiuremSłużb
ŚwiatowychKomitetowiWykonawczemu.

POWIERZANIE
W Służbach Światowych służy 6 Powierników Służby Generalnej (z grupy 17 Powierników) i
to oni doradzają Dyrektorowi Generalnemu, który jest płatnym pracownikiem. Dyrektor
zarządza innymi pracownikami pobierającymi wynagrodzenie, nie głosuje, nie musi być
członkiemAJ,aleonipozostalipracownicymusząrozumiećzasadyAJ.
Tak/Nie
●

Czy
toprawda,żeDyrektorGeneralnyprzewodzipracompowierników?Nie

Doświadczenieosobiste:mójmążzajmujesięnaprawąsamochodu–tojestmojeoddanie
odpowiedzialności.

9. Wceluzapewnieniaskutecznegofunkcjonowaniasłużbynawszystkich
poziomach,niezbędnisąkompetentniizaufanisłudzyorazwłaściweirozsądne
regułyichwybierania.

Materiał lokalny do użytku wewnętrznego, opracowany i zaaprobowany przez SKAJ (listopad 2017). Jego treść odzwierciedla
doświadczenie, siłę i nadzieję lokalnych członków AJ. Nie jest to publikacja zatwierdzona przez Konferencję Służb Światowych
AJiniewyrażastanowiska
AJ
jako
całości.

6

KOMPETENCJA
Toważne,bymiećstatut,boonokreślaobowiązkiikompetencjedanejosoby.Może
określaćwymaganedoświadczeniewdanejdziedzinienp.wymógutrzymywania
abstynencji.
Tak/Nie
●

Czy pomimo, że pewne służby wymagają umiejętności to najważniejsza jest chęć
służenia? Tak, to gotowość jest na pierwszym miejscu, pewnych potrzebnych
umiejętnościmożemysięnauczyćpodczastrwaniasłużby.

●

Czy każdy powinien podejmować się każdej służby, jeśli tylko zachowuje abstynencję?
Nie, mogę być Ajotem z abstynencją i chęcią służenia, ale jeżeli mam kłopoty np. z
zarządzaniem pieniędzmi to nie powinienem przyjmować służby skarbnika. Nie mam tej
predyspozycji,możesiękiedyśnauczę.

Doświadczenieosobiste:Jaimójmążniejesteśmyhydraulikami,alekiedypotrzebujemy,
możemyznaleźćdobregofachowca.

10. Zakresodpowiedzialnościkażdejsłużbyjestrównoważonyprzezdokładnie
określonyzakreszwiązanej
zniąwładzy;takbyuniknąćpowielaniadziałań.
JASNOŚĆ
Ważnejest,abyzadaniasłużbybyłyjasnozdefiniowane.Wtensposóbnietracimyczasuna
robieniepewnychrzeczydwukrotnie
iunikamykonfliktów.Tozwiększaskuteczność.

Tak/Nie
●

CzySłużbyKrajowepowinnynabieżącosprawdzaćiuaktualniaćstatutzgodniez
tym,codziejesięwAJświatowym?Tak

Doświadczenieosobiste:mojakoleżankajestodpowiedzialnazato,cowdomu,ajejmążza
otoczeniedomu(jasnośćirównowaga).

11. PowiernicydziałającywBiurzeSłużbŚwiatowychpowinnibyćwspieraniprzez
jaknajlepszestałekomitety,wykonawcówidoradców.
POKORA
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Zdolnośćdopoproszeniaopomoczzewnątrztopokora.
Tak/Nie
●

Czy byłoby naruszeniem tradycji zatrudnienie pracownika z zewnątrz w celu
wykonania dla nas konkretnej pracy? Nie, wolno nam się zwrócić do
profesjonalistów z zewnątrz na wszystkich poziomach: grupowym, krajowym,
światowym. Jeśli nasza grupa chce umieścić ogłoszenie w gazecie w celu niesienia
posłania, to możemy wydać na ten cel konkretne pieniądze, jeśli zadecyduje tak
sumieniegrupy.Innasprawa,
jeślitychpieniędzyniemamy.

Doświadczenieosobiste:Jeśliczegośniewiem,topotrzebujępoprosićopomoc.„Niewiem,
muszęzapytać”.

12.DuchowepodstawysłużbyAJgwarantują,że:
a)żadenkomitetlubinnyorgansłużbyAJnigdyniestaniesięośrodkiemnadmiernego
bogactwa
aniwładzy
BEZINTERESOWNOŚĆ
Służbysąpowołanedotego,abysłużyćczłonkomituważnejestograniczenieczasusłużby
i
rotacja.
●

KomusłużąSłużbyKrajowe,Regionu,Światowe?Każdemuznas.

Doświadczenie osobiste: małżeństwo ma wspólne konto bankowe, którym żona się nie
interesuje. Mąż wszystkie pieniądze przeznaczone dla rodziny przegrał w kasynie –
przeciwieństwobezinteresowności.
b)zasadą
rozważnegodysponowaniafinansamiAJbędziezapewnienie
wystarczającychfunduszynabieżącedziałaniaorazzachowanierozsądnejrezerwy
REALIZM
Odpowiedzialniewydajemypieniądze,potrzebujemymiećrozsądnąrezerwę.
●

Dlaczego wyznaczono maksymalną kwotę, jaką członek AJ może wpłacić na Tradycję
Siódmą? Nikt nie może sobie uzurpować prawa do zdobycia władzy nad innymi
poprzezdawaniedużychkwotpieniędzy.

c)żadenczłonekAJnieotrzymanigdynieograniczonejwładzy
REPREZENTOWANIE
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NiktnierządziwAJ.JedynymautorytetemjestSiłaWyższa.
Doświadczenie osobiste: przyjaciółka z AJ, osoba z demencją, nauczyła męża jak ma
zarządzaćichpieniędzmi,bymógłją
zastąpić,kiedyonaniebędziejużwstanietegorobić.
d)wszystkieważnedecyzjebędąosiąganenadrodzedyskusji,głosowaniai,jeślitylko
tomożliwe,wsposóbjednomyślny
DIALOG
Należydążyćdotego,abypodjąćdecyzjępoprzezdyskusję,debatę,słuchającrównież
głosówmniejszości.
Byłam na Konferencji Służb Światowych, kiedy głosowano nad dodaniem do narzędzi
zdrowienia planu działania. Wniosek został przegłosowany, ale nie było jedności. W
następnym roku, jako reprezentant swojego kraju wnioskowałam o usunięcie tego
narzędzia. Niemal jednomyślnie mój wniosek odrzucono, ale jako Wspólnota osiągnęliśmy
jedność.
e)działalnośćsłużbnigdyniestaniesiępolemrozgrywekpersonalnychanizarzewiem
publicznychkontrowersji
WSPÓŁCZUCIE
Mywszyscysłużebnimusimypamiętać,żejesteśmyludźmiipopełniamybłędy.Ważnejest,
byniekrzywdzićsiebie.
Doświadczenieosobiste:przyjaciółkazAJopiekujesięchorąmatką,alewpierwszej
kolejnościmaobowiązekzadbaćosiebie.
f)komitetyaniradysłużbnigdyniebędąpodejmowałydziałańwsposóbuzurpujący
władzę,lecznazawszepozostanądemokratycznewmyśleniuidziałaniu.
SZACUNEK
Niema„wy”,jesteśmy„my”,ponieważtoMysłużymynamwszystkim.
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