Ile warte jest Twoje zdrowienie?

Wspieraj AJ datkami, aby nasza Wspólnota rozwijała się i mogła funkcjonować w
obecnych realiach.

Nasza Tradycja Siódma mówi, że Anonimowi Jedzenioholicy “powinni być w pełni
samowystarczalni, nie korzystać z dotacji zewnętrznych”. Mimo, że członkowie AJ nie ponoszą
żadnych koniecznych opłat czy składek, są jednak odpowiedzialni za istnienie mityngu i niesienie
posłania zdrowienia wśród lokalnej społeczności.
Poznając prawdziwą wolność zdrowienia, zdajemy sobie sprawę, że możemy w rozsądny sposób
wpłacać niezbędne datki do AJ na wszystkich poziomach. Ta inwestycja w naszą wspólnotę daje
pewność, że możemy nadal rozpowszechniać posłanie cierpiącym, kompulsywnym jedzenioholikom
we Wspólnocie i poza naszymi mityngami.
Wpłacając na Siódmą Tradycję pamiętajmy o tym, ile moglibyśmy wydać, gdybyśmy się nadal
objadali, zamiast uczestniczyć w spotkaniach AJ. Czy pamiętamy, ile pieniędzy wydaliśmy na
wszystkie programy dietetyczne, które nie działały? AJ również potrzebuje pieniędzy do
funkcjonowania.
Doświadczenie pokazało, że zdrowienie w AJ jest o wiele ważniejsze od wyniszczającej choroby
kompulsywnego objadania się. Przekonujemy się również, że zdrowienie w AJ ratuje nam życie. Tak
długo, jak przestrzegamy Siódmej tradycji, płacąc za swoje przedsięwzięcia z własnych kieszeni,
zdobywamy szacunek społeczeństwa i szacunek do samych siebie.
TO NASZA WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Co AJ robi ze składkami ?

Grupy

●
●
●
●

Opłacają miejsce mityngów, gdzie można dzielić się zdrowieniem
Kupują artykuły potrzebne do prowadzenia mityngów (świece, herbata, niezbędne
materiały
biurowe).
Kupują literaturę zatwierdzoną przez służby światowe AJ.
Wspierają służby krajowe, regionalne i światowe

Materiał lokalny do użytku wewnętrznego, opracowany i zaaprobowany przez SKAJ. Nie jest to publikacja
zatwierdzona przez Konferencję Służb Światowych AJ i nie wyraża stanowiska AJ jako całości.
Materiał został stworzony z wykorzystaniem fragmentów broszury Seventh Tradition of OA, dostępnej na stronie
internetowej OA. Tłumaczenie fragmentów literatury zatwierdzonej przez OA (luty 2018) Copyright Overeaters
Anonymous, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony dla wszystkich zarejestrowanych organów służb
i grup AJ.

Służby Krajowe
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Oferują lokalne kontakty ze środowiskami zawodowymi, szpitalami, szkołami i
bibliotekami.
Organizują wydarzenia, np. panele informacyjne o programie zdrowienia.
Utrzymują strony internetowe.
Aktualizują listy mityngów.
Utrzymują telefony informacyjne.
Publikują biuletyny.
Wysyłają swoich przedstawicieli na Zgromadzenia Służb Krajowych i delegatów na
Konferencje Służb Światowych, aby głosować w imieniu swojego kraju i uczestniczyć w
decyzjach sumienia Wspólnoty AJ jako całości.
Tłumaczą literaturę.

Regiony
●
●
●
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Organizują i przeprowadzają wydarzenia związane ze zdrowieniem.
Wspierają społeczność i zasięg mediów.
Utrzymują strony internetowe.
Publikują biuletyny.
Publikują listę spikerów i sponsorów.
Opłacają wydatki poniesione z tytułu służby.
Utrzymują biblioteki.
Wspierają intergrupy i służby krajowe.

Służby Światowe
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Produkują i dystrybuują zatwierdzoną przez AJ literaturę, media i artykuły specjalistyczne.
Utrzymują, monitorują i aktualizują światową stronę www.
Informują o mityngach na całym świecie przez telefon, pocztę, faks i pocztę e-mail.
Publikują magazyn Lifeline, biuletyn A Step Ahead i biuletyn Służb Światowych.
Rozpatrują wnioski o dotacje na public relations AJ.
Docierają do profesjonalistów.
Organizują doroczne Konferencje Służb Światowych.
Organizują Konwencje Służb Światowych.

Materiał lokalny do użytku wewnętrznego, opracowany i zaaprobowany przez SKAJ. Nie jest to publikacja
zatwierdzona przez Konferencję Służb Światowych AJ i nie wyraża stanowiska AJ jako całości.
Materiał został stworzony z wykorzystaniem fragmentów broszury Seventh Tradition of OA, dostępnej na stronie
internetowej OA. Tłumaczenie fragmentów literatury zatwierdzonej przez OA (luty 2018) Copyright Overeaters
Anonymous, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony dla wszystkich zarejestrowanych organów służb
i grup AJ.

Fundusze specjalne

Rada Powierników lub Konferencja Służb Światowych może ustanowić dedykowany fundusz, do
którego
członkowie Wspólnoty mogą wnosić ukierunkowane składki. Członkowie pragnący
wnieść wkład do tych funduszy, mogą wskazać swój konkretny wybór. Informacje na temat
wszelkich dedykowanych funduszy można znaleźć na stronie oa.org.

W jaki sposób rozdysponowane są finanse w strukturze OA ?
Grupy AJ i organy służb są zachęcane do samowystarczalności, wykorzystując własny wkład do
pokrycia wydatków na niesienie posłania AJ, przy zachowaniu rezerwy niezbędnej do
funkcjonowania.
Grupy mogą wnosić konkretny wkład, zgodnie z decyzją sumienia grupy, często wysyłając 60% na
służby krajowe, przekazując 10% do regionu i 30% do służb światowych.
Grupy mogą wpłacać środki na konto stowarzyszenia służb krajowych, wiedząc, że będą one
przekazane do regionu i służb światowych.
Komitet Wykonawczy Rady podejmuje decyzje o sposobie korzystania z funduszy AJ na poziomie
światowym. Ponadto, wybrani delegaci na Konferencji Służb Światowych głosują nad ważnymi,
nowymi inicjatywami, które dotyczą światowej społeczności. Pełna rada zatwierdza roczny budżet,
a Komitet Wykonawczy przegląda miesięczne dane finansowe.

W jaki sposób Twoje datki wracają do ciebie ? - to już wiesz, ale uświadamiania nigdy nie jest
zbyt wiele.
Otrzymujesz:
●
●
●
●
●
●
●

dostęp do literatury AJ,
dostęp do strony internetowej, na której możesz znaleźć listę mityngów i dane do
kontaktu,
doświadczenie, siłę i nadzieję, bezpieczne miejsce dla uczuć, znalezienie sponsora,
wsparcie dla nowych grup,
dostęp do wydarzeń wspólnotowych,
dofinansowanie,
zabezpieczenie prawno-administracyjne ze strony stowarzyszenia obsługującego
Wspólnotę

Materiał lokalny do użytku wewnętrznego, opracowany i zaaprobowany przez SKAJ. Nie jest to publikacja
zatwierdzona przez Konferencję Służb Światowych AJ i nie wyraża stanowiska AJ jako całości.
Materiał został stworzony z wykorzystaniem fragmentów broszury Seventh Tradition of OA, dostępnej na stronie
internetowej OA. Tłumaczenie fragmentów literatury zatwierdzonej przez OA (luty 2018) Copyright Overeaters
Anonymous, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony dla wszystkich zarejestrowanych organów służb
i grup AJ.

