
 

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

 

 

Twoja służba reprezentanta grupy na obradach Zgromadzenia SKAJ obejmuje również przekazanie 

informacji o tym, co się wydarzyło i jakie były Twoje doświadczenia na obradach Zgromadzenia i na zlocie. 

Jest to okazja, aby nieść posłanie w domu, podzielić się tym, co widziałeś i słyszałeś, przynieść entuzjazm 

zlotu tym, którzy Cię wspierali i wysłali jako swojego reprezentanta. 

 

Zdając sprawozdanie Twojej grupie, spełniasz swoją odpowiedzialność w stosunku do Służb Krajowych AJ i 

AJ jako całości, budujesz swoje indywidualne zdrowienie, a dodatkowo wzmacniasz mityng i organy służb. 

Jesteś istotnym ogniwem w łańcuchu, kiedy przekazujesz dalej istotę wydarzeń – nie tylko wyniki i przebieg 

wydarzenia, ale też to, czego się nauczyłeś i czego doświadczyłeś. 

 

 

Oto kilka pomysłów na to, jakie informacje mogą znaleźć się w Twoim sprawozdaniu: 

 

 

Informacje ogólne 

 

Termin ____________ 

Lokalizacja ___________________________ 

Liczba przedstawicieli innych grup _____________________ 

Czy zebrało się kworum?  Tak  _______Nie ________ 

Wysokość datków – Tradycja Siódma _____________ 

 

Informacje o sprawozdaniach poszczególnych służb 

 

Przewodniczący 

Sekretarz 

Skarbnik 

Przewodniczący Komitetów 

 

Wnioski (z adnotacją: przyjęty/odrzucony) 

 

Wnioskowany projekt budżetu 

 

Wybory 

 

Członkowie Rady Skaż, członkowie Komitetów 

Delegat na Zgromadzenie Regionu 9 oraz na Konferencję Służb Światowych 

Miejsce kolejnego zlotu 

 

Zadania i grupy robocze 

 

Co zostało omówione?   

Jaką służbę przyjąłeś? 

W co zaangażujesz się do przyszłego zlotu? 

 

Warsztaty 

 

W jakich warsztatach uczestniczyłeś? 

Jakie pomysły wyniosłeś z każdego warsztatu? 

 

 



 

Inne – do uzupełnienia 

 

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

 

Osobiste 

 

Podziel się tym, czego osobiście doświadczyłeś. Czy poznałeś nowych przyjaciół z AJ? Czy cieszyłeś się 

Wspólnotą? Czy uczestniczyłeś w mityngach AJ? Co było dla ciebie wyzwaniem? Z jakiego powodu jesteś 

najbardziej podekscytowany? Czy jesteś gotów pełnić tą służbę ponownie? 

 

Inne pomysły niesienia posłania w Twojej grupie 

 

 podziel się doświadczeniem na mityngu, jak tylko przyjedziesz do domu – Twoje wspomnienia będą 

wciąż świeże; 

 

 podziel raport na krótkie fragmenty; 

 

 użyj wypunktowania, bądź pozytywnie nastawiony, napisz uczciwie o wszystkim; 

 

 zorganizuj specjalne spotkanie, podczas którego podzielisz się wszystkimi swoimi działaniami; 

 

 uwzględnij to doświadczenie, wypowiadając się na temat służby; 

 

 odpowiedz na pytanie: „Co mamy ze zlotu i co zyskaliśmy, wysyłając reprezentanta?”; 

 

 mów dużo o zlocie i obradach Zgromadzenia – przed i po zlocie, mów o wszystkich poziomach 

służby, możesz użyć do tego kartki, przedstawiającej strukturę służb (do położenia na stole 

mityngowym); 

 

 poproś innych, aby pomodlili się za Twoją podróż na zlot i za pracę, którą tam wykonujemy 

 

 podkreśl, jak wiele odbywa się na zlocie mityngów i warsztatów, niosących zdrowienie – nie mów 

tylko o nudnych wnioskach; 

 

 mów o swoim doświadczeniu z członkami AJ z długotrwałą abstynencją; 

 

 bądź mentorem dla innego reprezentanta, kiedy przyjdzie czas – daj mu swój raport i opowiedz o 

służbie; 

 

 zachęć swoich sponsorowanych i innych członków grupy do podjęcia służby w Służbach Krajowych; 

 

 zaproś innych członków grupy, aby uczestniczyli w obradach Zgromadzenia jako obserwatorzy, 

nawet jeśli nie są reprezentantami – pomyśl o tych wszystkich mityngach i warsztatach, które 

mogliby przeoczyć! 

 

 zapytaj członków swojej grupy, czego oczekują od Służb Krajowych; 

 

 upewnij się, że zobowiązanie do bycia reprezentantem w twojej okolicy jest przynajmniej roczne  

– trwa to tak długo, żeby przyzwyczaić się i służyć w jak najbardziej efektywny sposób; 

 

 upewnij się, że grupa ma odpowiednie fundusze, by jej przedstawiciele dostali się na Zgromadzenie. 

 


