43 WIOSENNA KONFERENCJA SŁUŻB AA REGIONU „RADOM”
MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW

19 – 20 maja 2018 roku
26-006 Nowa Słupia, Milanowska Wólka 18a
N=50.845739 E=21.083038

Milanowska Wólka – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Nowa
Słupia. Przez wieś przebiegają drogi wojewódzkie DW753 i DW756 oraz przechodzi zielony szlak turystyczny
z Łagowa do Nowej Słupi.
UCZESTNICY PRZYJEŻDŻAJĄ NA KONFERENCJĘ WE WŁASNYM ZKARESIE

CELE KONFERENCJI
ZASADY KONFERENCJI REGIONALNEJ: 1. Konferencja Regionu opiera się na Karcie
Konferencji Służby Krajowej AA w sprawach dotyczących służby krajowej, natomiast we wszystkich
innych sprawach jej działania są zgodne z duchem 12 Tradycji AA i 12 Koncepcji Służb Światowych
AA; 2. Konferencja Regionu jest opiekunem służb AA w Regionie; 3. Wyraża swe zapatrywanie na
wszelkie kwestie działalności AA w Regionie, oraz stoi na straży Tradycji AA; 4. Konferencja jest
wyłącznie ciałem służebnym i nigdy nie będzie rządzić AA; 5. Wszelkie ważne decyzje będą osiągane
drogą dyskusji, głosowania i kiedy tylko będzie to możliwe – znaczną jednomyślnością.

PODSTAWOWE ZADANIA KONFERENCJI: 1. Wypracowanie form niesienia posłania
w ramach Piątej Tradycji alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi; 2. Przekazywanie sugestii odnośnie
kierunków pracy Regionalnym Zespołom Służb AA; 3. Zatwierdzanie zmian w dotychczas przyjętych
ustaleniach Karty Konferencji Regionu; 4. Wybór w terminach wynikających z Karty Konferencji
Służby Krajowej i zgodnie z nią, kandydatów na powiernika, oraz kandydatów na delegatów
narodowych; 5. Wybór delegatów regionalnych zgodnie z Kartą Konferencji Krajowej; 6. Wybór
Pełnomocnika Fundacji Biuro Służby Krajowej AA ds. Punktu Informacyjno - Kontaktowego;
7. Wybór służb Regionu; 8. Wybór prowadzącego Konferencję Regionalną, oraz jego zastępcę;
9. Przyjmowanie raportów i sugestii Rady Regionu; 10. Przyjmowanie tematyki Regionalnego Zlotu
Radości oraz Konferencji Regionalnej; 11. Rozpatrywanie sugestii Konferencji Służby Krajowej;
12. Przyjmowanie akcesu przynależności lub rezygnacji Intergrup AA do Regionu; 13. Wypracowanie
form współpracy z innymi Regionami w celu bardziej efektywnego niesienia posłania alkoholikowi,
który wciąż jeszcze cierpi.

Konferencję Regionalną z prawem do głosowania tworzą: 1. Mandatariusze lub rzecznicy
Grup AA; 2. Służby Intergrup; 3. Służby Regionu; 4. Delegaci, Powiernik Służby Krajowej i jego
zastępca; 5. Prowadzący konferencję i jego zastępca bez prawa głosu.
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Program 43 Wiosennej Konferencji Służb AA Regionu „RADOM”
Temat Konferencji: „ZASADY PRZED OSOBISTYMI AMBICJAMI”
Prowadzący: Jurek (Grupa „KORAB” Ostrowiec Św.)
Sobota 19.05.2018 r.
09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników, wydanie mandatów do głosowania.
09:30 – 10:45 Spotkanie Regionalnych Zespołów Służb.
10:45 – 11:00 PRZERWA.
11:00 – 11:05 Otwarcie 43 Konferencji Regionu Radom.
11:05 – 11:25 Przedstawienie programu Konferencji i jego przyjęcie.
 krótka informacja: co to jest Konferencja Regionalna i jej cel,
 powołanie komisji, liczenie głosów,
 wybór z-cy prowadzącego 43 Konferencje.
11:25 – 12:45 Sprawozdania Regionalnych Zespołów Służb
 Zespół Informacji Publicznej (10 minut),
 Zespół ds. Internetu (10 minut),
 Zespół ds. ZK i AŚ (10 minut),
 Regionalny Punkt Informacyjno – Kontaktowy (10 minut),
 Zespół Kolportażu Literatury (10 minut),
 Zespół Organizacyjny (10 minut),
 Zespół Finansowy (10 minut),
 Zespół Organizacyjny Zlotu Radości (10 minut).
12:45 – 14:00 PRZERWA (obiad).
14:00 – 15:00 Sprawozdania Służb
 Sprawozdania Służby Krajowej – pytania i odpowiedzi,
 Sprawozdania Rzeczników Intergrup – pytania i odpowiedzi.
15:00 – 15:15 PRZERWA.
15:15 – 16:30 Głosy z Grup, Intergrup (czas dla mandatariuszy i rzeczników Intergrup).
16:30 – 16:45 PRZERWA.
16:45 – 18:00 Sesja główna w temacie Konferencji
 Spiker (15 minut)
 Wypowiedzi uczestników (po 5 minut)
18:00 – 19:00 PRZERWA (kolacja).
19:00 – 20:00 Przedstawienie kandydatów do służb – pytania i odpowiedzi.
20:00 – 20:15 PRZERWA.
20:15 – 22:00 Zaproszeni goście: Lesław z Regionu Białystok – Dostosowanie struktur AA do 12
Koncepcji, omówienie nowego tłumaczenia Wielkiej Księgi
NIEDZIELA 20.05.2018 r.
08:00 – 09:00 Śniadanie.
09:00 – 09:30 Rozpoczęcie drugiego dnia Konferencji,
 Odczytanie Ordynacji Wyborczej.
9:30 – 11:30 Głosowanie i wybory do służb,
 Wniosek Zespołu Kolportażu Literatur
 Wybór Kandydatów na Powiernika SK
 Wybór Pełnomocnika PIK
 Wybór Koordynatora ds. Grup AA w ZK i AŚ
 Wybór z-cy, prowadzącego następną Konferencję.
10:40 – 11:00 PRZERWA.
11:00 – 12:50 Wnioski końcowe i sugestie.
12:50 – 13:10 PRZERWA.
13:10 – 14:00 Odczytanie sprawozdania i zakończenie 43 Konferencji.
14:00 – 15:00 Obiad
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KARTA KONFERENCJI AA REGION „RADOM”
Znowelizowana na Konferencji Regionalnej w Radomiu 26.11.2017r.

WSTĘP
Karta Konferencji Regionu Radom jest umownym zbiorem zasad i wzajemnych relacji mających na celu usprawnienie działania służb AA w Regionie.
Oparta jest o doświadczenia, zwyczaje i sposoby zalecane do praktyki, a nie o wiążące, prawne zobowiązania. Zgodnie z rezolucją z 1996 r. Konferencja
Regionalna przestrzegając ducha tradycji AA dba o to aby:
- nigdy nie stała się ona ośrodkiem nadmiernego bogactwa i władzy
- żaden z uczestników nie stanął na pozycji nieupoważnionej, autorytatywnej władzy nad innymi
- nie stała się polem rozgrywek personalnych ani zarzewiem polemik publicznych
- nigdy nie działała jak rząd i żeby podobnie jak społeczność, której służy na zawsze pozostawała demokratyczna w swoim duchu i działaniu.
I. SKŁAD REGIONU
W skład Regionu "Radom" wchodzą Intergrupy, które zgłosiły akces przynależności do tego Regionu. Przynależność Intergrup do Regionu pozostaje
zawsze dobrowolna. Region wolą delegatów Konferencji Założycielskiej przyjmuje nazwę AA REGION „RADOM” z siedzibą w Radomiu.
II. ZASADY KONFERENCJI REGIONALNEJ
1. Konferencja Regionu opiera się na Karcie Konferencji Służby Krajowej AA w sprawach dotyczących służby krajowej, natomiast we wszystkich innych
sprawach jej działania są zgodne z duchem 12 Tradycji AA i 12 Koncepcji Służb Światowych AA.
2. Konferencja Regionu jest opiekunem służb AA w Regionie.
3. Wyraża swe zapatrywanie na wszelkie kwestie działalności AA w Regionie, oraz stoi na straży Tradycji AA.
4. Konferencja jest wyłącznie ciałem służebnym i nigdy nie będzie rządzić AA.
5. Wszelkie ważne decyzje będą osiągane drogą dyskusji, głosowania i kiedy tylko będzie to możliwe - znaczną jednomyślnością.
III. PODSTAWOWE ZADANIA KONFERENCJI
1. Wypracowanie form niesienia posłania w ramach Piątej Tradycji alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.
2. Przekazywanie sugestii odnośnie kierunków pracy Regionalnym Zespołom Służb AA.
3. Zatwierdzanie zmian w dotychczas przyjętych ustaleniach Karty Konferencji Regionu.
4. Wybór w terminach wynikających z Karty Konferencji Służby Krajowej i zgodnie z nią, kandydatów na powiernika, oraz kandydatów na delegatów
narodowych.
5. Wybór delegatów regionalnych zgodnie z Kartą Konferencji Krajowej.
6. Wybór Pełnomocnika Fundacji Biuro Służby Krajowej AA ds. Punktu Informacyjno - Kontaktowego.
7. Wybór służb Regionu.
8. Wybór prowadzącego Konferencję Regionalną, oraz jego zastępcę
9. Przyjmowanie raportów i sugestii Rady Regionu
10. Przyjmowanie tematyki Regionalnego Zlotu Radości oraz Konferencji Regionalnej.
11. Rozpatrywanie sugestii Konferencji Służby Krajowej.
12. Przyjmowanie akcesu przynależności lub rezygnacji Intergrup AA do Regionu.
13. Wypracowanie form współpracy z innymi Regionami w celu bardziej efektywnego niesienia posłania alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.
IV. PROCEDURY KONFERENCJI REGIONALNEJ
1. Konferencja Regionalna odbywa się dwa razy w roku w terminie wynikającym z karty konferencji służby krajowej AA./wiosna maj - jesień listopad /
2. Dwie trzecie głosów Konferencji powinno być traktowane, jako decyzja do realizacji przez Służby Regionu.
3. Zwykła większość będzie traktowana, jako sugestia, nad którą prace podejmie odpowiedni do sugestii Regionalny Zespół Służb.
4. Każdy wniosek lub rekomendacja powinny być przygotowane przez Regionalne Zespoły Służb i opiniowane przez Radę Regionu.
V. KONFERENCJA REGIONALNA
Konferencję Regionalną z prawem do głosowania tworzą:
1. Mandatariusze lub delegowani przedstawiciele grup AA
2. Służby Intergrup
3. Służby Regionu
4. Delegaci, Powiernik Służby Krajowej i jego zastępca.
5. Oraz prowadzący konferencję i jego zastępca bez prawa głosu.
VI. RADA REGIONU
Rada Regionu jest służbą działającą między Konferencjami do realizowania podjętych postanowień i wypracowania sugestii odnośnie pracy Regionalnych
Zespołów Służb. Rada Regionu przygotowuje spotkania Konferencji i Rady Regionu, odpowiadając za ich przebieg. Całością prac Rady Regionu kieruje
Rzecznik Regionu. Spotkania Rady Regionu odbywają się terminach ustalonych przez Konferencję.
W skład Rady Regionu wchodzą następujące służby:
1. Służby Regionu
2. Służby Intergrup
3. Powiernik, jego zastępca i Delegaci Służby Krajowej
VII. SŁUŻBA REGIONALNA
Służbę regionalną tworzą:
Rzecznik Regionu, Zastępca Rzecznika Regionu, Sekretarz Regionu, Skarbnik Regionu, Regionalny Łącznik Internetowy, Regionalny Kolporter Literatury
AA, Regionalny Koordynator Punktu Informacyjno - Kontaktowego, Regionalny Koordynator ds. grup AA w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych,
Pełnomocnik Fundacji Biura Służby Krajowej ds. Punktu Informacyjno - Kontaktowego.
Regionalna Konferencja Wyborcza w latach parzystych powierza służbę: Zastępcy Rzecznika Regionu, Skarbnika Regionu, Koordynatora Punktu
Informacyjno - Kontaktowego, Regionalnego Kolportera Literatury AA, Regionalnego Łącznika ds. Internetu, oraz Pełnomocnika Fundacji Biura Służby
Krajowej ds. Punktu Informacyjno Kontaktowego, zaś w latach nieparzystych: Rzecznika Regionu, Sekretarza Regionu, Regionalnego Koordynatora ds.
grup AA w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych.
Kadencja służby regionalnej trwa dwa lata.
Służba jest przywilejem każdego uczestnika naszej Wspólnoty. Kandydatów do Służby Regionalnej zgłaszają Intergrupy skupione w Regionie. Kandydatów
do podjęcia służby powinna cechować aktywność i odpowiedzialność w pełnieniu służby, doświadczenie nabyte w pełnieniu służby w Grupie i Intergrupie ,
praktyczna znajomość zasad wynikających z Kroków i Tradycji AA, dłuższy nieprzerwany okres powrotu do zdrowia na programie wspólnoty AA.
Konferencja Regionalna wybiera Pełnomocnika Fundacji Biura Służby Krajowej AA ds. Punktu Informacyjno - Kontaktowego Regionu, którego zgłaszają
Intergrupy. Pełnomocnictwo wydaje Fundacja Biura Służby Krajowej AA wg przepisów prawa. Kadencja służby trwa dwa lata. Pełnomocnik może
oficjalnie występować na zewnątrz AA w imieniu Regionu, w sprawach określonych pełnomocnictwem. Otrzymuje zwrot kosztów w związku z pełnioną
służbą.
VIII. REGIONALNE ZESPOŁY SŁUŻB
Do realizacji postanowień Konferencji, oraz pracy nad propozycjami Konferencji powstały niżej wymienione Regionalne Zespoły Służb. Każdy z zespołów
samodzielnie wybiera przewodniczącego zespołu, który reprezentuje zespół na spotkaniach Rady Regionu i Konferencji Regionalnej. Kadencja służby
prowadzącego zespół trwa dwa lata. Rzecznik Regionu, oraz Powiernik SK, wspierają swoim doświadczeniem i wiedzą pracę zespołów regionalnych.
1.Regionalny Zespół Finansowy
Zespół Finansowy sprawuje opiekę i gospodaruje funduszem regionalnym tworzonym poprzez system dobrowolnych wpłat Grup AA /60-20-10-10/,
fundusz urodzinowy, kapeluszowe ze spotkań regionalnych oraz opiniuje wydatki w Regionie. W skład zespołu wchodzą: Skarbnik Regionu /kieruje
zespołem/, Skarbnicy Intergrup, Regionalny Delegat Komisji Finansowej SK, oraz wolontariusze. Skarbnik Regionu zobowiązany jest do przedstawiania
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raportów finansowych na Konferencji Regionalnej i Radach Regionu, oraz obsługę finansową pozostałych Zespołów Służb.
Z funduszu finansowego Regionu pokrywane są wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Informacyjno-Kontaktowego. Z
funduszu finansowego Regionu pokrywane są także koszty związane z pełnieniem służby: Powiernika S.K., jednego Delegata S.K. /koszty związane z
pełnieniem służby pozostałych delegatów pokrywają Intergrupy wg wcześniejszych ustaleń/, oraz wszystkich służb Regionu.
2. Regionalny Zespół Organizacyjny
Głównymi zadaniami stającymi przed Zespołem Organizacyjnym są sprawy związane z przygotowaniem Konferencji Regionalnej, spotkań Rady Regionu,
Regionalnego Zlotu Radości, oraz warsztatów tematycznych związanych z programem Kroków i Tradycji AA lub Koncepcji Służb Światowych AA. W
skład zespołu wchodzi sekretarz Regionu, Regionalny Delegat Komisji Organizacyjnej, oraz rzecznicy i sekretarze poszczególnych Intergrup.
3. Regionalny Zespół Informacji i Współpracy z Innymi
W skład zespołu wchodzą następujące służby: Regionalny Delegat do Komisji Informacji Publicznej i Współpracy z Innymi, z -ca Rzecznika Regionu, z-cy
Rzeczników Intergrup, Regionalny Łącznik Internetowy, Intergrupowi Łącznicy Internetowi, Regionalny Koordynator ds. grup AA w Zakładach Karnych i
Aresztach Śledczych , Intergrupowi Łącznicy do Z.K., Regionalny Koordynator ds. Punktu Informacyjno - Kontaktowego, Pełnomocnik Fundacji Biura
Służby Krajowej ds. Punktu Informacyjno - Kontaktowego, Intergrupowi Koordynatorzy do spraw Punktu Informacyjnego, oraz wolontariusze.
Ze składu Zespołu wyłonione zostają cztery podzespoły:
- Podzespół do spraw organizacji Mityngów Informacyjnych i Współpracy z Innymi
- Podzespół do spraw Internetu
- Podzespół do kontaktu z Zakładami Karnymi
- Podzespół do spraw koordynacji i organizacji działania Regionalnego Punktu Informacyjnego
Zespół i podzespoły wybierają swoich przewodników.
4. Regionalny Zespół Kolportażu Literatury
Głównym zadaniem tego zespołu jest kolportaż literatury AA na terenie Regionu. Zespół sprawuje opiekę nad regionalnym funduszem literatury składając
sprawozdania na Konferencjach Regionalnych. Fundusz literatury przeznaczony jest na działalność związaną z kolportażem. Z funduszu pokrywane są
koszty związane z dojazdami przy zakupie i przekazywaniu literatury, oraz wyjazdy na krajowe spotkania kolporterów literatury. W skład zespołu wchodzi
kolporter regionalny, kolporterzy Intergrupowi, oraz delegat regionalny SK z Komisji Literatury.
IX.SŁUŻBA KRAJOWA
1.POWIERNIK SŁUŻBY KRAJOWEJ AA
Wybierany jest wg procedur określonych w Karcie i Regulaminie Konferencji Służby Krajowej AA i spełnia warunki w nich określone. Kandydatów na
Powiernika typują Grupy AA poprzez Intergrupy i Radę Regionu. Regionalna Konferencja Wyborcza wybiera kandydatów na Powiernika, których
przedstawia Komisji Nominacyjnej Rady Powierników a ta nominuje do pełnienia służby jednego z kandydatów. Z funduszu Regionu finansowane są
wszystkie koszty umożliwiające pełnienie służby Powiernikowi Służby Krajowej.
2.REGIONALNI DELEGACI SŁUŻBY KRAJOWEJ AA
Kadencja służby oraz warunki jakie powinien spełniać kandydat powinny być zgodne z Kartą Konferencji Służby Krajowej AA i Regulaminem Służb.
Konferencja Regionalna wybiera czterech Delegatów Regionalnych. Kandydatów na Delegata typują Intergrupy skupione w Regionie. Konferencja
Regionu wybiera spośród zgłoszonych kandydatów tych, którym powierza mandat pełnienia służby
Region wspólnie z Intergrupami ( równych częściach) finansuje wszystkie koszty umożliwiające pełnienie służby przez Delegatów Służby Krajowej.
Każdy z kandydatów podejmujących służbę powiernika, delegata, służbę regionalną, powinien mieć sponsora i sam być sponsorem.
3. POWIERNIK KLASY A (nie alkoholik)
Kandydata na Powiernika klasy A wyszukują na swoim terenie Intergrupy i przedstawiają go wraz z uzasadnieniem jego kandydatury na Radzie Regionu.
Po akceptacji Rady Regionu kandydat jest przedstawiany do nominacji Konferencji Regionalnej. Procedury wyborcze i warunki pełnienia służby są
określone w Regulaminie Służby Krajowej i Karcie Konferencji Służby Krajowej AA.
X. ORDYNACJA WYBORCZA SŁUŻB
1. Służba jest przywilejem i zaszczytem każdego uczestnika Wspólnoty AA.
2. Wybory do wszystkich służb określonych Kartą Konferencji Regionu są tajne.
3. W celu sprawnego przeprowadzenia głosowań Zespół Organizacyjny proponuje kandydatów do Komisji Wyborczej Regionu, którzy w głosowaniu
jawnym zostają zaakceptowani przez Konferencję.
4. Kandydaci gotowi podjąć służbę powinni spełniać warunki zawarte w:
A/ do służby krajowej wg Karty Konferencji Służby Krajowej AA
B/ do służby regionalnej wg Karty Konferencji Regionu
C/ być obecni na Konferencji Regionu.
5. Na każdą ze służb głosuje się oddzielnie na kartach przygotowanych przez Komisję Wyborczą.
6. Kolejno wybiera się:
- kandydatów na Powiernika Służby Krajowej
- Delegatów Służby Krajowej
- Regionalnego pełnomocnika Fundacji Biura Służby Krajowej ds. Punktu Informacyjno - Kontaktowego
- Rzecznika Regionu
- Zastępcę Rzecznika Regionu
- Skarbnika Regionu
- Sekretarza Regionu
- Regionalnego Kolportera Literatury
- Regionalnego Łącznika Internetowego
- Regionalnego Koordynatora Punktu informacyjno - Kontaktowego
- Regionalnego Koordynatora ds. grup AA w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych
7. Jeżeli do służby kandyduje jedna osoba i nie otrzyma w głosowaniu wymaganej większości 2/3 głosów, to kandydat nie zostaje wybrany i powstaje
wakat do następnych wyborów.
8. Jeżeli do jednej służby kandyduje więcej osób, to zostaje wybrany ten, który otrzymał 2/3 ważnych głosów.
Jeżeli nikt nie otrzymał wymaganej większości głosów skreśla się z listy kandydata, który otrzymał najmniej głosów. Głosujemy ponownie na pozostałych
na liście kandydatów. Czynność tę powtarzamy 3 razy lub do wyłonienia dwóch kandydatów. Jeżeli żaden z nich nie uzyska wymaganej większości 2/3
głosów o wyborze do służby decyduje losowanie, którego dokonuje Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej w obecności zainteresowanych.
9. Komisja Wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów.
Karta Konferencji Regionalnej została przyjęta przez Region w 1998 roku ze zmianami w latach 2001, 2003, 2009, 2010, 2011 /zmieniono zapisy
wynikające z rekomendacji Nr1 i Nr2/;
27.05.2012 Konferencja Regionalna Czarniecka Góra /zmieniono zapisy wynikające z rekomendacji Nr 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 25, 26, 28/
25.11.2012 Konferencja Regionalna Kazimierza Wielka /zmiany związane z rekomendacjami nr 1,2,3,4/;
25.05.2014 Konferencja Regionalna Czarniecka Góra /zmiany związane z rekomendacjami 1, 2/
24.05.2015 Konferencja Regionalna Sielpia /zmiany związane z rekomendacjami 1,2,3,4/
20.11.2016 Konferencja Regionalna Radom / zmiana w cz. V pkt 1/
26.11.2017 Konferencja Regionalna Radom / zmiany związane z wnioskiem Zespołu Organizacyjnego dotyczące ujednolicenia zapisów w rozdziale VII i
VIII pkt 3/
Informacja do użytku wewnętrznego we Wspólnocie AA.
4
43 WIOSENNA KONFERENCJA SŁUŻB AA REGIONU „RADOM”

Dwanaście Koncepcji dla Służb AA
w Polsce. (Krótka Forma)
Niniejsza skrócona wersja „Dwunastu Koncepcji dla służb
AA w Polsce" została zaakceptowana przez Konferencję
Służby Krajowej AA w Polsce. Poniższe Koncepcje mają
zastosowanie w pełnieniu służby na wszystkich poziomach
struktur AA w Polsce - w Służbie Krajowej AA, w regionach
AA, w Intergrupach AA oraz w grupach AA. Stosowanie
zasad zawartych w Dwunastu Koncepcjach ma także
znaczenie dla osobistego rozwoju indywidualnego członka
AA.
Najwyższe uprawnienia dla służb AA w Polsce powinny
zawsze mieć oparcie w sumieniu zbiorowym całej
naszej Wspólnoty, wobec którego służby ponoszą
ostateczną odpowiedzialność.
2. Konferencja Służby Krajowej AA w Polsce jest niemal
we
wszystkich
sprawach
aktywnym
głosem
i skutecznie działającym sumieniem całej naszej
społeczności.
3. Aby zapewnić skuteczne przewodzenie, powinniśmy
przyznać tradycyjne „Prawo do Decyzji" każdemu
elementowi służby AA - Konferencji, Radzie
Powierników, Radzie Fundacji, Biuru Służby Krajowej,
komisjom
KSK
oraz
ich
personelowi
i osobom zarządzającym.
4. Wszystkie poziomy służby AA powinny mieć
przyznane tradycyjne „Prawo do Uczestnictwa",
pozwalające na głosowanie proporcjonalne do
ponoszonej odpowiedzialności.
5. Na wszystkich poziomach naszej struktury powinno
obowiązywać tradycyjne „Prawo do Apelacji",
gwarantujące
wysłuchanie
głosu
mniejszości
i wnikliwe rozpatrzenie skarg.
6. Konferencja Służby Krajowej AA w Polsce uznaje, że
główna inicjatywa i odpowiedzialność za większość
spraw związanych ze służbami AA powinna należeć do
obdarzonych
zaufaniem członków
Konferencji,
działających jako Rada Powierników Służby Krajowej
AA w Polsce.
7. Statut i regulaminy Fundacji BSK AA w Polsce są
instrumentami
prawnymi,
upoważniającymi
Powierników do kierowania i prowadzenia spraw
Wspólnoty AA. Karta Konferencji nie jest dokumentem
prawnym; opiera się na tradycji, a jej skuteczność zależy
od dobrowolnych datków członków AA i posiadanego
budżetu.
8. Powiernicy są planistami głównych działań Wspólnoty
AA w Polsce. Zarządzają finansami AA i sprawują
nadzór nad Fundacją BSK AA, zachowując prawo
wyboru jej Zarządu, otaczając opieką wszystkie
poziomy służb AA w Polsce.
9. Dla
naszego
przyszłego
funkcjonowania
i bezpieczeństwa nieodzowne jest dobre przywództwo w
służbach.
Przewodzenie
służbom,
pierwotnie
sprawowane przez Założycieli, powinno być
sprawowane przez Powierników.
10. Z każdą służbą w jednakowym stopniu powinny wiązać
się odpowiedzialność i uprawnienia, których zakres
powinien być zawsze wyraźnie określony.
11. Powiernikom powinno się zawsze zapewnić dobór
optymalnych zespołów, komisji, dyrektorów służb,
1.

członków zarządu, personelu i konsultantów.
Przedmiotem najwyższej troski zawsze pozostaną: ich
skład, kwalifikacje, procedury wyboru oraz uprawnienia
i obowiązki pełniących służbę.
12. We wszystkich swoich poczynaniach Konferencja
Służby Krajowej AA w Polsce ma się kierować
duchem tradycji AA, dbając o to, by sama nigdy nie
stała się ośrodkiem niebezpiecznego bogactwa lub
władzy. Podstawową zasadą finansową ma być
zapewnienie wystarczających funduszy operacyjnych
i rozsądnej rezerwy budżetowej. Żaden z członków
Konferencji nie może mieć nieuzasadnionej władzy
nad innymi. Wszystkie ważne decyzje powinny być
podejmowane w drodze dyskusji i głosowania, i - jeśli
to tylko możliwe - jednomyślnie. Działania
Konferencji nigdy nie mogą powodować pociągnięcia
jej członków do odpowiedzialności karnej lub
wywołania publicznej polemiki. Konferencja nigdy nie
będzie rządziła i - tak jak Wspólnota, której służy - na
zawsze pozostanie demokratyczna w duchu i działaniu.

12 Tradycji Anonimowych Alkoholików
Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze,
wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności
Anonimowych Alkoholików.
2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej
wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On
wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są
tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.
3. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest
pragnienie zaprzestania picia.
4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich
sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup
lub AA jako całości.
5. Każda grupa ma jeden główny cel: nieść posłanie
alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.
6. Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani
użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani
jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy
finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie
odrywały nas od głównego celu.
7. Każda grupa AA powinna być samowystarczalna
i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.
8. Działalność we Wspólnocie AA powinna na zawsze
pozostać honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie
niezbędnych pracowników w służbach AA.
9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się
organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb
i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec, tych
którym służą.
10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec
problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie
zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.
11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na
przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze
zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia
i filmu.
12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich
naszych Tradycji, przypominając nam zawsze
o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.
1.
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SPRAWOZDANIA INTERGRUP

RADOMSKA
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI
INTERGRUPY RADOMSKIEJ
Intergrupa spotyka się raz w miesiącu
w każdą drugą sobotę o godz. 15.00 w Punkcie
Informacyjno Kontaktowym. Każde spotkanie
poprzedza warsztat tematyczny. Intergrupa Radomska
skupia 26 grup działających na terenie miasta
i ościennych miejscowości. Mityngi odbywają się we
wszystkie dni tygodnia oraz w święta. Członkowie
poszczególnych grup biorą udział w spotkaniach
informacyjnych, które odbywają się w każdy
poniedziałek o godz. 19:00 na Oddziale Odwykowym
Szpitala Psychiatrycznego w Krychnowicach oraz
roznoszą ulotki i rozpiski mityngów AA na inne
oddziały
Szpitala
Psychiatrycznego.
Ponadto
roznoszone są ulotki, rozpiski mityngów i informacji
o grupach do aptek i przychodni. Zaopatrujemy
w pakiety literatury („Życie w Trzeźwości”
i „Anonimowi Alkoholicy”) Biblioteki Publiczne na
terenie Radomia i okolic.
Wolontariusze współpracują w ramach
wolontariatu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej i pełnią dyżury informacyjne w 11
placówkach.
Intergrupa
Radomska
zapewnia
w większości obsadę dyżurów telefonicznych Punkcie
Informacyjno – Kontaktowym.
Intergrupa
Radomska
zorganizowała
20.06.2017r. mityng informacyjny w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kowali dla pracujących tam osób z ich
inicjatywy. Konsekwencją tego spotkania było
powstanie w Kowali 5.02.2018r. nowej Grupy
Anonimowych Alkoholików, która przyjęła nazwę
„Dobre Wydarzenie” i otrzymała pakiet literatury.
Zespół Informacji Publicznej Intergrupy Radomskiej
zorganizował 14.09.2017r. miting informacyjny dla
służb więziennych Zakładów Karnych Maryno Pionki
i Żytkowice. Ponadto Intergrupa Radomska niesie
posłanie do Zakładów Karnych w Stawiszynie, na
Wincentowie, na Koziej Górze, w Żytkowicach i na
Marynie.
W listopadzie 2017r. w Sądzie Okręgowym w
Radomiu na zaproszenie kierownictwa zespołu
kuratorów odbyły się 3 spotkania informacyjne
o Wspólnocie AA dla Kuratorów zawodowych
i społecznych Sądu Okręgowego i Rejonowego
w Radomiu. Intergrupa Radomska sfinansowała
materiały informacyjne dla uczestników tych spotkań.
Intergrupowy Zespół Informacji Publicznej
zorganizował i poprowadził mityng informacyjny
w Zakładzie Karnym Maryno w Pionkach, w którym
wzięło udział 30 osób.

Intergrupa Radomska jest organizatorem
i gospodarzem Warsztatów dla Mandatariuszy
i Sekretarzy, które odbywają się od dwóch lat, kolejne
III odbędą się 24 marca 2018r.
Mariola Rzecznik Intergrupy Radomskiej

STAROPOLSKA
INTERGRUPA STAROPOLSKA – 2018 r.
Intergrupa Staropolska na chwilę obecną
liczy 24 grupy. Spotkania Intergrupy odbywają się co
miesiąc (w pierwszą niedzielę miesiąca, a w kwietniu
i czerwcu 2018 r. w drugą niedzielę) na różnych
grupach bądź w siedzibie Intergrupy i poprzedzone są
godzinnym warsztatem tematycznym, który ustalany
jest miesiąc wcześniej.
Intergrupa posiada Kartę Pracy Intergrupy
Staropolskiej, według której pracuje. Od marca b.r.
przed spotkaniem Intergrupy spotyka się zespół, który
pracuje nad aktualizacją tejże karty. Od sześciu lat co
miesiąc tj. w trzecią sobotę miesiąca w siedzibie
Intergrupy (w Starachowicach) odbywają się warsztaty
Tradycji i Koncepcji, na które zapraszani do
podzielenia się swoim doświadczeniem, są speakerzy
również z innych regionów.
Grupy wchodzące w skład Intergrupy
Staropolskiej zanoszą ulotki do: aptek, urzędów miast,
przychodni,
kościołów,
szpitala
miejskiego
w Starachowicach oraz Gminnych Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Skarżysku i Wąchocku. Niosą posłanie do: poradni
Eskulap w Ostrowcu Świętokrzyskim, przychodni
uzależnień w Michałowie, przychodni Medicus
w Skarżysku, terapii uzależnień przy szpitalu
w Opatowie, MOPS’u w Starachowicach, na oddział
12-ty w Morawicy, Środowiskowego Domu
Samopomocy w Ostrowcu Św., schroniska dla
młodzieży w Gackach, Domu Poprawczego
w Ostrowcu Św. oraz do Zakładu Karnego
w Kielcach. Zanoszona jest również Nasza literatura
do bibliotek w: Ostrowcu Św., Starachowicach,
Skarżysku, Opatowie, Wąchocku i Kunowie.
Służebni
Intergrupy
biorą
udział
w ogólnopolskich i regionalnych warsztatach.
Kolporter Intergrupy systematycznie przekazuje
literaturę do ZK i AŚ. Intergrupa przekazuje również
po 50 zł., miesięcznie na działanie PIK’u w Radomiu.
Sporządziła Rzecznik Intergrupy
Andzia
6

43 WIOSENNA KONFERENCJA SŁUŻB AA REGIONU „RADOM”

ŚWIĘTOKRZYSKA

5.

SPRAWOZDANIE NA WIOSENNĄ
KONFERENCJĘ REGIONU RADOM
INTERGRUPY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 2018R.
Intergrupa Świętokrzyska od Wiosennej Konferencji
Regionu Radom w 2017r podjęła następujące
działania:
1. Na zaproszenie Dyrekcji, na terenie Schroniska
dla Nieletnich w miejscowości Gacki w dniu 29
września
2017r,
odbyło
się
spotkanie
informacyjne o Wspólnocie AA. Przeznaczone
było dla kadry tej placówki a przeprowadzone
przez zespół informacji publicznej, działający
w Intergrupie Świętokrzyskiej. W wyniku tego 26
listopada 2017 r. zorganizowano spotkanie,
podczas którego młody, dwudziestokilkuletni
uczestnik wspólnoty AA podzielił się swoim
doświadczeniem z wychowankami Schroniska.
Dał świadectwo, jakie skutki pociągnęło za sobą
picie alkoholu i jak szybko i w bardzo młodym
wieku sięgnął swego dna. Zainteresowanie ze
strony słuchaczy było tak ogromne, że chcieli
następnych spotkań. Pierwszy mityng odbył się w
dniu 8 grudnia 2017 r., w którym uczestniczyło
3 AA-owców oraz 8 chłopców ze Schroniska.
Aktualnie mityngi odbywają się regularnie
w każdy piątek o godzinie 19:00. Frekwencja
wynosi 10-14 osób. Sami nadali nazwę Grupie
AA "Kowale Swojego Losu". Prowadzą mityngi
z pomocą doświadczonych uczestników AA .
2. Na
zaproszenie
kierownictwa
zespołu
kuratorskiego w Sądzie Okręgowym w Radomiu.
W dniach 15, 22 i 29 listopada 2017r odbyły się
trzy spotkania informacyjne o Wspólnocie AA
skierowane
do
Kuratorów
zawodowych
i społecznych Sądu Okręgowego i Rejonowego
w Radomiu. Stroną organizacyjną spotkania zajęli
się pracownicy Sądu w Radomiu. Spotkania
przeprowadził zespół informacji publicznej
Intergrupy Świętokrzyskiej przy wsparciu
Intergrupy Radomskiej. W spotkaniach łącznie
udział wzięło około 150 osób, byli to: pracownicy
sądu, kuratorzy zawodowi, kuratorzy społeczni
a wśród nich nauczyciele, policjanci, pracownicy
socjalni
oraz
kilku
AA-owców.
To
przedsięwzięcie Intergrupa Świętokrzyska wsparła
tez finansowo.
3. Nasz przedstawiciel Remigiusz uczestniczył
w konferencji P.A.R.P.A. I AA na które pojechał
z rekomendacji I.Ś.
4. Uczestniczymy też w warsztatach : niesienia
posłania do zakładów karnych, informacji
publicznej, rzeczników intergrup i regionów,
kolporterów,
kroków
i
tradycji.
Nasi
przedstawiciele byli też w Ślesinie koło Konina na
pierwszych warsztatach niesienia posłania do
Zakładów Poprawczych.

6.

7.

8.

9.

Jesteśmy obecni na wtorkowych mitingach Grupy
„Serce” w Areszcie Śledczym w Kielcach
i dodatkowych spotkaniach Grupy Kobiecej
w ostatnią sobotę miesiąca. W Zakładzie Karnym
w Pińczowie istnieje Grupa „Powrót” którą
wspieramy nie tylko naszą obecnością,
organizujemy tam mitingi spikerskie i rocznice
grupy. Dzięki naszym działaniom niektórzy
osadzeni z Pińczowa mogą uczestniczyć
w mitingach zewnętrznych Grupy „Arkona”.
Dbamy o to aby zawsze ktoś z zewnątrz
uczestniczył w mitingach Grupy „Dwunastka” na
oddziale
XII
odwykowym
w
szpitalu
w Morawicy. Przekazujemy też literaturę do tych
ośrodków.
W
Punkcje
Informacyjno
Konsultacyjnym w Radomiu w wyznaczonych
terminach pełniom dyżury przedstawiciele grup
z I.Ś. Posiadamy adres e – mail i telefon
kontaktowy. Janek AA pełni dyżury on-line. Do
Grup została przekazana prośba (sugestia)
o wyrobienie pieczątek.
Duszpasterza
Trzecioświatowego
Diecezji
Kieleckiej ks. Kamil przyjął naszą propozycję
zorganizowania
Mitingu
Informacyjnego
w Kieleckim Seminarium, jest tam opiekunem
Alumnów. Z jego strony zostaliśmy poproszeni
o udział w III Spotkaniach Trzeźwościowych jakie
odbędą się w pierwszą sobotę września 2018.
w Tokarni w parafii przy kościele św.
Maksymiliana.
Intergrupa
wyraziła
chęć
zorganizowania tam Mitingu Informacyjnego po
zakończeniu
uroczystości
kościelnych.
W końcowej fazie są ustalenia terminu spotkania
informacyjnego
na
Uniwersytecie
Jana
Kochanowskiego w Kielcach ze studentami
kierunków społecznych i medycznych. Jako
obserwatorzy będzie tam mogła uczestniczyć
większa liczba uczestników AA.
Służby I.Ś. uczestniczą w spotkaniach Zespołu
Organizacyjnego w P.I.K. W Radomiu. Zlot
Radości Regionu Radom który odbył się
w czerwcu 2017r. W Wólce Milanowskiej
zorganizował zespół z naszej intergrupy. Wyniki
sprzedaży
literatury
dzięki
szczególnemu
zaangażowaniu naszego kolportera Grzegorza są
bardzo dobre.
W ostatnim czasie powstał Zespół Informacji
Publicznej, zostały wybrane służby Rzecznika I.Ś
i Jego zastępcy. W spotkaniach naszej Intergrupy
uczestniczy średnio ok. 20 grup, ich liczba się
zwiększa. Jest stale uaktualniana lista grup na
stronie krajowej AA.
Jesteśmy świadomi naszych zaniedbań i jak wiele
jest przed nami wyzwań. Po dalszych wyborach
służb Intergrupa Świętokrzyska za zgoda
mandatariuszy prawdopodobnie przeprowadzi
inwenturę.
Sprawozdanie przy współpracy z Rzecznikiem I.Ś.
i jego zastępcą sporządził Grzegorz Sekretarz
Intergrupy Świętokrzyskiej.
7
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SIEDEMDZIESIĄTKA
INTERGRUPA 70
SIEDZIBA LIMANOWSKIEGO 60,
RADOM 26-600
obszar działania Radom, Zwoleń, Kozienice,
Skarżysko, Kamienna; mitingi:
Radom:
E-kwadrat Okulickiego 32a Środa 18:00
B-kwadrat Reja 6 wtorek 17:30
Wizja dla ciebie Miła NMP sobota 17:001
Zwoleń:
Odpowiedzialni
Kardynała
Wyszyńskiego
30
czwartek 19:00
12-kroku Kardynała Wyszyńskiego 30 niedziela 18:00
Skarżysko-Kamienna :
Jest sposób Rynek 64 czwartek 18:00
Kozienice:
Urodziny za darmo Głowaczowska 41 niedziela 16:30
W intergrupie czynnie działa 8 grup w tym jedna
kobieca która zawiązała się z początkiem roku plus
grupa Ocean Spokoju w ZK Kozia Góra i grupa
kobieca ZK w Kielcach. Intergrupa ma pod swoją
opieką dwa ZK Stawiszym i Żydkowice. Niesienie
posłania w ZK Żydkowice odbywa się w sposób
ciągły i systematyczny ponadto 21.03.2018r odbył się
miting informacyjny jak również powstaje nowa grupa
na terenie zakładu w niedziele. Grupy Zwoleńskie 12kroku i odpowiedzialni są w stałym kontakcie z
dwoma Ośrodkami wychowawczymi z terenu Powiatu
Lipskiego gdzie zapraszani są spikerzy. 25.03.2018r
odbył się warsztat organizowany przez

te grupy. Ponadto intergrupa ma pod swoją opieką
spotkania na oddziale detoksykacji w Szpitalu
w Krychnowicach. Spotkania odbywają się w każdy
piątek o godzinie 10:30 nad stroną techniczną czuwa
koordynator Leszek z Radomia. organizowane są
warsztaty Kroków i Tradycji w sposób cykliczny.
Uczestnicy intergrupy niosą posłanie w oparciu
o służbę sponsorowania na programie 12 kroków.
Większość uczestników sponsoruje i posiada swojego
sponsora, sponsorkę. Trzy lata temu grupa
Odpowiedzialni zapoczątkowała rozpowszechnianie
wizytówek z czterema numerami telefonów do osób
gotowych nieść posłanie w domach cierpiących
alkoholików z doświadczenia skorzystały również
grupy z B-kwadrat i 12-kroku. Ponadto prężnie
rozwija się współpraca z Kuratorami Sądowymi
w Zwoleniu, Kierownik kuratorów podzielił się swoim
doświadczeniem
na
warsztatach
25.03.2018r.
z dotychczasowej współpracy.
Służby intergrupy :
Rzecznik – Robert;
Zastępca rzecznika – Jacek;
Łącznik internetowy – Sójka;
Kolporter – Arek;
Koordynator do spraw detoksu – Leszek;
Sekretarz – wakat (jest rekomendacja wybory
w pierwszą sobotę kwietnia);
łącznik ZK – wakat (jest rekomendacja wybory
w pierwszą sobotę kwietnia);
Spotkanie intergrupy w każda pierwszą sobotę
miesiąca siedziba PIK Radom godzina 14:00
Pogody Ducha Rzecznik Intergrupu 70 Robert tel.
734411188
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SPRAWOZDANIA ZESPOŁÓW REGIONALNYCH
REGIONALNY ZESPÓŁ
FINANSOWY
SPRAWOZDANIE NIE ZOSTAŁO
DOSTARCZONE

REGIONALNY ZESPÓŁ
ORGANIZACYJNY
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Od konferencji wiosennej odbyły się dwa spotkania
zespołu w Punkcie Informacyjno Kontaktowym
w Radomiu. Wnioski: Konferencja wiosenna odbędzie
się w Wólce Milanowskiej 19-20 maja, będziemy
drukować biuletyn ze sprawozdaniami służb dla
wszystkich grup w Regionie. Przy rozpoczynaniu
Konferencji omówić krótko co to jest Konferencja
Regionu i jej cel. Na konferencji jesiennej
sprawozdania składają przewodniczący Zespołów
Regionalnych oraz Delegaci przekazują świeże
informacje z Konferencji Krajowej. Na Radzie
Regionu nie ma potrzeby składania sprawozdań przez
służby. Powstał zespół ds. organizacji Zlotu Radości,
odbędzie się w Sielpi 15-17 czerwca, ośrodek
„Łucznik”.
Koszt 180 zł. od osoby plus koszty
organizacyjne 20 zł. Zapewniona jest profesjonalna
opiekunka dla dzieci. Przygotowana jest ulotka
z programem Zlotu. Tematy mityngów: „Czy
trzeźwość to coś więcej niż niepicie”, „W jedności
siła”,
„Czym
chciałbym
się
podzielić”.
Przygotowaliśmy plan Rady Regionu oraz wstępny
program Konferencji wiosennej. Sprawozdania służb
należy dostarczyć najpóźniej do końca marca.
Następne spotkanie zespołu odbędzie się 15.04.2018r.
w Punkcie Informacyjno Kontaktowym w Radomiu
godz. 10:00.
Sekretarz – Tomek

ZESPÓŁ DS. REGIONALNEGO
ZLOTU RADOŚCI 2018 r.
XV Zlot Radości Regionu Radom
odbędzie się 15 - 17 czerwca 2018 r.
w Ośrodku Wypoczynkowym "Łucznik",
ul. Spacerowa 11 w Sielpi Wielkiej.
Koszt pobytu z pełnym wyżywieniem wynosi:
- dorośli - 180 zł
- dzieci 3-12 lat - 140 zł
- dzieci do lat 3 - gratis

plus koszty organizacyjne w wysokości 20 zł od osoby
(dorosłej) płatne na miejscu.
Wpłat można dokonywać w terminie od 03.04.2018 r.
do 15.05.2018 r. na konto Ośrodka Wypoczynkowego
„Łucznik”:
Bank Spółdzielczy Końskie
51 8494 0003 2001 0028 0314 0001
z dopiskiem: Zlot Radości 2018
Wszelkie informacje dotyczące warunków i rezerwacji
pod numerem ośrodka:
41/ 372 02 96 lub adresem mail:
rezerwacja@sielpia.com.
W ramach kosztów organizacyjnych: kawa, herbata i
spotkanie przy muzyce, na którym będzie grał
Zbyszek Zwierzchowski
z zespołem K2.
Tematy mityngów na Zlocie Radości:
- piątek: "Czy trzeźwienie to coś więcej niż niepicie?",
- sobota: "W jedności siła" a także mityng Al-Anon
oraz spotkanie z przyjaciółmi AA i zaproszonymi
gośćmi,
- niedziela: "Czym chciałbym się podzielić".
Numery telefonów do Organizatorów (po godzinie
1700):
- 788 222 588,
- 538 786 316,
- 608 503 571.
Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

REGIONALNY ZESPÓŁ
INFORMACJI I WSPÓŁPRACY
Z INNYMI
REGIONALNY ZESPÓŁ INFORMACJI
PUBLICZNEJ I WSPÓŁPRACY Z INNYMI
SPOZA AA
Zespół zajmuje się koordynacją działań w Regionie
Radom dotyczących informacji publicznej.
Od pewnego czas spotykania odbywają się przy okazji
Konferencji i Rad Regionu. W szczególnych
przypadkach spotkanie zespołu zwoływane jest przez
przewodniczącego i odbywa się w PIK-u. Ostatni raz
taka potrzeba zaistniała w październiku minionego
roku kiedy to kierowniczka zespołu kuratorskiego
w Radomiu zwróciła się do nas z prośbą
o
przeprowadzenie
spotkania
informacyjnego
o Wspólnocie AA. Sprawa była o tyle szczególna i nie
cierpiąca zwłoki dlatego, że podano nam bardzo krótki
termin na realizację tego zadania. Wychodząc
naprzeciw
potrzebie
Zespól
spotkał
się
9
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6 listopada w PIK-u w Radomiu na spotkaniu tym
omówiono sposób przeprowadzenia tych spotkań,
nasze możliwości techniczne i finansowe jak również
terminy. Ustalono, że spotkania przeprowadzi Zespół
ds.
mityngów
informacyjnych
Intergrupy
Świętokrzyskiej
przy
wsparciu
finansowym
i osobowym Intergrupy Radomskiej. Spotkania
informacyjne
dla
kuratorów
zawodowych
i społecznych Sądu Okręgowego i Rejonowego
w Radomiu odbyły się w trzech terminach tj. 15, 22
i 29 listopada 2017r. W których łącznie uczestniczyło
ponad 150 osób mających w swojej pracy zawodowej
styczność z osobami uzależnionymi oraz uczestnicy
AA.

W skład Zespołu wchodzą podzespoły ds.
Internetu, koordynacja PIK, koordynacja Grup AA w
ZK i AŚ.
Przemek – Delegat KSK

REGIONALNY ZESPÓŁ
KOLPORTAŻU LITERATURY
SPRAWOZDANIE NIE ZOSTAŁO
DOSTARCZONE

SPRAWOZDANIA SŁUŻB RADY REGIONU

RZECZNIK REGIONU

notatki. Więcej informacji jest w sprawozdaniu
Zespołu Organizacyjnego.
Sekretarz: Tomek

SPRAWOZDANIE RZECZNIKA REGIONU
W ostatnich kilku miesiącach brałem udział w różnego
rodzaju warsztatach: warsztaty kroków Lublin,
warsztaty międzyregionalne Puławy, warsztaty
sponsorowania Grodzisk Mazowiecki, warsztaty
Wielkiej Księgi Warszawa, warsztaty sponsorowania
Gorzów Wielkopolski, warsztaty sponsorowania
Zwoleń. Brałem udział w spotkaniach intergrup
regionu, w zespołach organizacyjnych, w radzie
regionu, w organizowaniu mitingu informacyjnego
w Zwoleniu. Będąc na wielu mitingach regionu
Radom zrodził
się
pomysł
zorganizowania
cyklicznych regionalnych warsztatów Wielkiej Księgi.
Dzieliłem się swoim doświadczeniem dając spikerki
na warsztatach i mitingach w różnych regionach
Polski.
Marek - rzecznik regionu

SEKRETARZ REGIONU
Sekretarz Regionu AA Radom
Służbę sekretarza Regionu AA Radom pełnię od
wiosennej Konferencji AA w maju 2017 r. W tym
czasie sporządziłem sprawozdania z Rady regionu
oraz Konferencji jesiennej. Biorę udział we
wszystkich spotkaniach Zespołu Organizacyjnego
Regionu AA Radom i sporządzam z tych spotkań

SKARBNIK REGIONU
SPRAWOZDANIE NIE ZOSTAŁO
DOSTARCZONE

REGIONALNY ŁĄCZNIK
INTERNETOWY
Sprawozdanie Łącznika Internetowego
Regionu za okres od maja 2017
do marca 2018r.
Służbę Regionalnego Łącznika Internetowego
podjąłem po Wiosennej Regionalnej Konferencji
w maju 2017 r. Na początku mojej działalności
zapoznałem się z tematyką dotyczącą Służby.
Wspólnie z ustępującym Łącznikiem zorganizowałem
Warsztat dla Łączników Intergrupowych odnośnie
współpracy w zakresie przekazywania informacji,
zasad stosowanej pisowni w przekazywanej
korespondencji, aktualizacji wykazów mityngów AA
itp.
W
okresie
sprawozdawczym
dokonałem
następujących prac:
 Obsługa
na
bieżąco
regionalnej
poczty
internetowej, przesyłanie informacji do Emitenta
z Regionu, a także interesujących tematów
z innych Regionów.
 Obsługa Regionalnego Archiwum.
10

43 WIOSENNA KONFERENCJA SŁUŻB AA REGIONU „RADOM”

 Zarządzanie
adresami
zainteresowanych
do Emitenta.
 Aktualizacja Bazy mityngów AA.
Planowane prace:
 Czynny udział w Warsztatach Łączników
Internetowych (kwiecień 2018).
 Udział kandydatów na Łączników internetowych
Regionalnych i Intergrupowych w Warsztatach
j.w.
 Udział kandydatów na Dyżurnych internetowych
w Warsztatach j.w.
Janek – Regionalny Łącznik
Internetowy

REGIONALNY KOLPORTER
LITERATURY AA
WAKAT OD JESIENNEJ KONFERENCJI

Regionu w zależności od potrzeb, przed Radą Regionu
i Konferencją Regionalną.
Koordynator PIK - Helenka

REGIONALNY KOORDYNATOR
DS. GRUP AA W ZAKŁADACH
KARNYCH I ARESZTACH
ŚLEDCZYCH
WAKAT OD JESIENNEJ KONFERENCJI

PEŁNOMOCNIK FUNDACJI
BIURA SŁUŻBY KRAJOWEJ DS.
PUNKTU INFORMACYJNO –
KONTAKTOWEGO
SPRAWOZDANIE PIK

REGIONALNY KOORDYNATOR
PUNKTU INFORMACYJNO –
KONTAKTOWEGO
SPRAWOZDANIE KOORDYNATORA PIK
Dyżury w PIK są obsadzone do końca roku.
W PIK spotykają się dwie grupy AA: dopołudniowa
Grupa „NOWY ŚWIAT” we wtorki o godz. 10:00
i popołudniowa Grupa „WSPARCIE” w soboty
o godz. 18:00.
W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 14:00 spotyka się
intergrupa „SIEDEMDZIESIĄTKA”. W drugą sobotę
miesiąca o godz. 15:00 intergrupa „RADOMSKA”,
której
spotkania poprzedzone są godzinnymi
warsztatami tematycznymi. Raz w miesiącu
w poniedziałek o godz. 17:30 spotykają się służby
intergrupy „RADOMSKA”, spotykają się także grupy

W drugim roku pełnienia służby jako pełnomocnik
PIK, negocjowałem przedłużenie umowy najmu
lokalu przy ul. Limanowskiego 60. Udało mi się
wynegocjować na tych samych warunkach na trzy
lata, to jest do 31.12.2020 roku. Obecnie umowa jest
podpisana przez dyrektora Pawła.
Jeśli chodzi o sprawy techniczne lokalu, staram się na
bieżąco usuwać usterki. Lokal posiada umowę na
energię elektryczną, telefon stacjonarny wraz
z internetem. Lokal jest ubezpieczony do 15.07.2018
r. Będzie na przyszłość do kupienia dmuchawa
elektryczna,
celem
szybkiego
nagrzania
pomieszczenia przy dużych mrozach. Same piecyki
grzewcze nie są w stanie nagrzać szybko
pomieszczenia. Dmuchawa szybko nagrzewała by
pomieszczenie a następnie była by wyłączana by
grzały piecyki elektryczne.
Pełnomocnik PIK Stanisław
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SPRAWOZDANIA SŁUŻB KARAJOWYCH
POWIERNIK SŁUŻBY
KRAJOWEJ AA
SPRAWOZDANIE POWIERNIKA SK
REGIONU RADOM NA WIOSENNĄ
KONFERENCJĘ REGIONU RADOM 2018.
OSTROWIEC ŚW. 13. 03. 2018R.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Informuję, że rekomendacje w sprawie
dostosowania struktur AA do koncepcji zostały
przesłane
do
przewodniczących
Komisji
Konferencji SK, jak również przesłane emitentem
wszystkim jego odbiorcom celem zapoznania się
z nimi całej polskojęzycznej wspólnoty AA.
Informuję i wyjaśniam, że obecna Rada
Powierników przeprowadza inwenturę RP. Po jej
zakończeniu sprwaozdanie ukaże się w skrytce .
Został przetłumaczony "Język serca". Będzie
wydany najprawdopodobniej na 45 lecie AA,
prawdopodobnie w tym samym czasie będzie
wydane
IV
wydanie
"Anonimowych
Alkoholików".
Rada Powierników udzieliła absolutorium
redaktorowi biuletynu "Zdrój" podczas spotkania
w dniu 03. 03. 2018r.
Zespól do spraw audytu skłaający sie
z powiernika Lesława i powiernika Włodzimierza
spotkał się na warsztatach w Burzeninie w lutym
2108r. Do zespołu dołączyła Basia – finanse.
Zespół jest otwarty na współpracę ze specjalistami
z zewnątrz. Pierwsze spotkanie tego zespołu
odbędzie się w dniach 5 -6 kwietnia br., został
zaproszony Rzecznik Rady Powierników.
Wyjaśniam i informuję zarazem, że spotkanie
byłych i obecnych powierników nie odbędzie sie
w tym roku. Brak jest zainteresowania takim
spotkaniem ze strony byłych i obecnych
powierników.
Z pogoda ducha Adam O. Powiernik SK
Regionu Radom.

KOMISJA INFORMACJI
PUBLICZNEJ
Delegat na Konferencję Służby Krajowej
(Komisja Informacji Publicznej)
Od Konferencji majowej 2017r. uczestniczyłem
w 3 spotkaniach Służb Krajowych naszego Regionu na
których omawialiśmy rekomendacje i pytania
skierowane do 46 KSK, dzięki czemu pojechałem na

Konferencję Krajową świadomy i przygotowany.
We wrześniu 2017r uczestniczyłem w Spotkaniach
Przyjaciół AA w Krakowie oraz w II Ogólnopolskich
Warsztatach Informacji Publicznej w Warszawie.
Przewodniczę regionalnemu zespołowi informacji
publicznej. Jestem członkiem zespołu informacji
publicznej Intergrupy Świętokrzyskiej. We wrześniu
i listopadzie 2017r uczestniczyłem w 4 takich
spotkaniach tj. w Schronisku dla Nieletnich
w Gackach oraz w 3 spotkaniach Informacyjnych dla
Kuratorów zawodowych i społecznych Sądu
Rejonowego i Okręgowego w Radomiu.
W dniach 10-12 listopada brałem czynny
udział w 46 KSK, przewodniczyłem Komisji
Informacji Publicznej SK. Komisja spotkała się w tym
czasie 5 razy podczas tych spotkań wypracowaliśmy
odpowiedzi na pytania skierowane do Konferencji,
omówiliśmy rekomendacje, dyskutowaliśmy nad
zmianami strukturalnymi jak również sprawozdania
złożyły
zespoły
zadaniowe.
Jako
Komisja
wypracowaliśmy cztery wnioski do Konferencji
dotyczące zorganizowania warsztatów dla delegatów,
przygotowania profesjonalnej uniwersalnej prezentacji
multimedialnej do wykorzystania podczas spotkań
informacyjnych
z
profesjonalistami
oraz
uwzględnienie w nowej strukturze SK Komisji
zajmującej się wyłącznie Zakładami Karnymi. Na
ostatnim spotkaniu uzupełniono skład komisji
o nowopowołanych delegatów.
Wolą sumienia Komisji wybrano służby i tak na
przewodniczącego Izę z regionu Łódź, zastępcę Marka
z regionu Lublin oraz sekretarza Agnieszkę z regionu
Katowice. Na temat wiodący 47 KSK ustalono
„ZASADY PRZED OSOBOWOŚCIAMI”.
W minionym roku uczestniczyłem we wszystkich
spotkaniach
Regionalnych
(Rady
Regionu
i Konferencje), jak również w spotkaniach wszystkich
Intergrup, aby wsłuchać się w głos sumienia grup
i móc reprezentować ten głos na Konferencji
Krajowej.
W październiku i grudniu 2017r brałem czynny udział
w spotkaniach regionalnego zespołu organizacyjnego
we kwestii przygotowania Konferencji.
W dniach 9-11 lutego 2018r byłem w Burzeninie na
warsztatach
dla
delegatów
dotyczących
„Dostosowania struktury SK do 12 koncepcji” oraz
„Nowego tłumaczenia Wielkiej Księgi”, wiedzą
i doświadczeniem zdobytymi tam chciałbym podzielić
się z uczestnikami Wiosennej Konferencji Regionu
Radom. Tam gdzie jest wola i zainteresowanie
z chęcią przekazuję swoje doświadczenie i wiedzę na
temat
naszej
Wspólnoty
i
jej
działań.
Z zaangażowaniem pełnię powierzoną mi służę, dzięki
niej mogę wyrazić swoją wdzięczność naszej kochanej
Wspólnocie AA oraz wzrastać i rozwijać się duchowo.
Przemek – Delegat KSK
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KOMISJA ORGANIZACYJNA

KOMISJA FINANSOWA

SPRAWOZDANIE DELEGATA REGIONU
RADOM DARKA PRZYDZIELONEGO DO
KOMISJI ORGANIZACYJNEJ BIURA
SŁUŻBY KRAJOWEJ

SPRAWOZDANIE ZE SŁUŻBY
DELEGATA KOMISJI FINANSOWEJ
REGIONU RADOM

Swoją służbę Delegata wypełniam zgodnie z zasadami
AA i własnym sumieniem.
Jako Delegat Komisji Organizacyjnej, organizowałem
5 razy spotkania Delegatów i Powierników Naszego
Regionu z osobami zainteresowanymi pracą naszych
służb w Punkcie Informacyjno Kontaktowym naszego
Regionu w Radomiu.
Frekwencja spotkań była różna, aby wzmocnić
frekwencję robimy spotkania razem z Zespołem
Organizacyjnym Regionu.
Uczestniczyłem w Radach Regionu i spotkaniach
Intergrup Regionu Radom, jak również byłem obecny
na spotkaniach Grup AA które mnie zaprosiły jako
Delegata.
Czynny udział brałem w pracach swojej Komisji
Organizacyjnej, drogą internetową, uzgadnialiśmy
projekt następnej 47 Konferencji Służby Krajowej.
Współpracuję na bieżąco z Adamem - Powiernikiem,
natomiast z drugim Powiernikiem, mam tylko kontakt
na Konferencjach i Radach Regionu, na bieżąco
również współpracuję z Delegatem Przemkiem,
Jarkiem i byłym Delegatem Zbyszkiem i zastępcą
Powiernika Anią.
Przekazuję informacje z Regionu do Biura BSK.
W ostatnim czasie biorę czynny udział w organizacji
Zlotu Radości Regionu Radom i koordynuje to
wydarzenie z Biurem Służby Krajowej
Darek Delegat Regionu Radom

KOMISJA LITERATURY
WAKAT OD JESIENNEJ KONFERENCJI

Pierwszy raz uczestniczyłem w komisji finansowej
jako kandydat na delegata do tej komisji 05.03.2017r.
W maju, Konferencja Regionu Radom obdarzyła mnie
zaufaniem i powierzyła mi tę służbę. Następnie,
04.06.2017r. odbyło się kolejne spotkanie w BSK,
w
którym
uczestniczyłem
jako
delegat.
Uczestniczyłem w spotkaniu delegatów naszego
regionu w celu przygotowania się do 46. konferencji
krajowej. Uczestniczyłem w I Ogólnopolskich
Warsztatach
Skarbników
w
Burzeninie
przygotowywanych przez naszą komisję. Efektem
tego jest m.in. organizacja kolejnych warsztatów
Skarbników we wrześniu 2018 na Górze św. Anny.
Brałem udział w Konferencji Regionu Radom
w listopadzie, na której złożyłem sprawozdanie
z dotychczasowej służby. Na radzie regionu, która
odbyła się w marcu miało miejsce spotkanie zespołu
finansowego, w którym uczestniczyłem.
Nasza odpowiedzialność w siódmej tradycji
przekłada się przede wszystkim na pieniądze. Oto
nieodpowiedzialni stali się odpowiedzialni przez
ustanowienie niezależności finansowej jako część
naszej tradycji.
Dawcy rzadko mogą obserwować efekty swojej
szczodrości. Ale wiedzą, że dzięki nim pomoc
uzyskały tysiące alkoholików i ich rodzin.
Najważniejsza jest grupa, bo to z grupy płyną
pieniądze do intergrupy a następnie do regionu i BSK.
Te datki pokrywają około 39% kosztów działania
Biura. Kolejne 61% pochodzi ze sprzedaży literatury,
która również jest rozprowadzana na grupach. Stała
i czytelna informacja na grupie AA, jak wspólnota AA
przeznacza pieniądze na niesienie posłania jest
niezbędna. To, co napisałem do tej pory, rodzi pytania
do uczestników naszej Wspólnoty: „Czy poczucie
przynależności
idzie
u
mnie
w
parze
z odpowiedzialnością za Wspólnotę AA?”, „Czy robię
wszystko
by
pomóc
wspólnocie
zachować
niezależność finansową?”.
Święty Franciszek dał nam idee, ale to John D.
Rockefeller
wskazując
prawdziwą
rozwagę
i przenikliwość, wręcz zmusił nas byśmy się do niej
zastosowali. To właśnie ta w dziwny sposób dobrana
para odnosi odpowiedzialność za Tradycję AA
dotyczącą pieniędzy. Bogu niech będą dzięki za ich
obu!
Delegat Komisji Finansowej
Jarek
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REKOMENDACJE ZŁOŻONE DO 43 WIOSENNEJ
KONFERENCJI SŁUŻB AA REGIONU „RADOM”

INTERGRUPA RADOMSKA
Intergrupa Radomska udzieliła rekomendacji
do niżej wymienionych służb:

INTERGRUPA ŚWIĘTOKRZYSKA

1. Regionalny
Koordynator
ds.
AA
w Zakładach Karnych i Aresztach
Śledczych – Robert „Odnowa” Pionki;
2. Regionalny Pełnomocnik Fundacji BSK.
AA
ds.
Punktu
Informacyjno
Kontaktowego – Piotr „U Nas” Radom;
3. Powiernik Służby Krajowej – Ania
„Pierwszy Krok” Świerże Górne;
4. Powiernik Służby Krajowej – Zbyszek
„Pierwszy Krok” Świerże Górne;
5. Powiernik Służby Krajowej – Mirek
„Przebudzenie” Radom.

BRAK REKOMENDACJI

INTERGRUPA STAROPOLSKA
BRAK REKOMENDACJI

INTERGRUPA SIEDEMDZIESIĄTKA
BRAK REKOMENDACJI

WNIOSKI NA KONFERENCJE REGIONU RADOM

Wniosek 1:

Wniosek :

WNIOSEK NIE ZOSTAŁ DOSTARCZONY
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NOTATKI
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NOTATKI
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