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Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie obejrzyj ją w przeglądarce

Co nowego - AJ Polska
Spotkajmy się w Łodzi 1-3 czerwca 2018 r.
Zapraszamy wszystkie osoby mające problem z
jedzeniem, ich bliskich i przyjaciół, profesjonalistów
zajmujących się zaburzeniami odżywiania, a także
osoby zastanawiające się, czy AJ jest dla nich.
Zgłoś się już dziś!

→ Pobierz plakat na temat Zlotu

Nowa książka “W poszukiwaniu duchowości”
Zapraszamy Cię do spotkania z tematem duchowości
Anonimowych Jedzenioholików w nowej książce.
Wejdź na stronę, zamów i zainspiruj się
doświadczeniem innych.

→ Sklep
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Informacje na temat Służb
AJ - Lubię to! Poszukiwani chętni do prowadzenia
profilu AJ na Facebooku
Komitet Informacji Publicznej szuka chętnych do
prowadzenia facebookowego profilu AJ. Udostępnij siłę
zdrowienia i zgłoś się do służby!

→ Napisz do nas!

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych w AJ
Zbliża się termin obowiązywania RODO, nowej ustawy dotyczącej danych osobowych. To
duże wyzwanie dla Wspólnoty Anonimowych Jedzenioholików, szczególnie dla
Stowarzyszenia, które obsługuje naszą Wspólnotę od strony administracyjnej. Jeśli ktoś z
AJotów ma wiedzę, dotyczącą wprowadzenia zmian wynikających z RODO, bardzo
proszę o kontakt na adres przewodniczącego Rady SKAJ.

→ Kontakt

Ankieta - Kworum
Do 15 kwietnia 56 członków naszej Wspólnoty wzięło udział w Ankiecie. Dziękujemy za
Wasze zaangażowanie. Wyniki Ankiety posłużą do stworzenia wniosku, nad którym
będziemy głosowali podczas Zgromadzenia na zlocie.

→ Kontakt
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Lista adresów kontaktowych komitetów SKAJ

→ Przewodniczący

→ Komitet ds. Dwunastu Tradycji

→ Sekretarz

→ Komitet ds. Literatury

→ Skarbnik

→ Komitet ds. Statutu

→ Reprezentant

→ Komitet ds. Niesienia Posłania

→ Sklep/Zamówienia/Reklamacje

→ Komitet ds. Internetu/Strona internetowa

→ Nowe grupy

→ Facebook/Instagram

→ Komitet ds. Informacji Publicznej

→ Stowarzyszenie

Podane adresy nie mogą służyć do żadnych innych celów poza celami AJ.

Wesprzyj nas!
Finansujemy się poprzez całkowicie dobrowolne datki i nie przyjmujemy dotacji z zewnątrz. Dzięki
datkom możemy kontynuować posłania, między innymi wydawać literaturę, rozwijać stronę www i
tworzyć ten biuletyn.

Podaj dalej!
Jeżeli nasz biuletyn podoba ci się i znasz osoby, które mogłyby być nim zainteresowane, prosimy
prześlij im wiadomość, że mogą go cyklicznie otrzymywać po zasubskrybowaniu go na naszej
stronie www. Dziękujemy!

Dołącz do nas!
Zapraszamy Cie do współtworzenia tego newslettera. Może masz ciekawy pomysł albo jest coś o
czym chciałabyś/chciałbyś przeczytać w Biuletynie? Może w Waszej grupie, mieście, okolicy,
dzieje się coś ważnego, coś, co, daje Wam pogodę ducha, nadzieję i siłę, podzielcie się tym z
innymi jedzenioholikami. Piszcie na adres info@anonimowijedzenioholicy.org.
Każda informacja zostanie przeczytana i potraktowana z uwagą. Zastrzegamy sobie prawo do
weryfikacji przesłanych materiałów.

Dostajesz tę wiadomość, ponieważ zapisałeś się na listę subsrybcji.
Jeśli chcesz wypisać się z listy, napisz do nas.
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