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AA ir klubų ryšys

®

nuo Generalinės Tarnybos Biuro (G.T.B.), Box 459, Grand Central Station, Niujorkas, NY 10163
AA gairės sukurtos dalinantis bendra AA narių tarnavimo įvairiose srityse patirtimi. Jose taip pat atsispindi
Dvylikos Tradicijų ir Generalinės Tarnybos Konferencijos (JAV ir Kanada) nuostatos. Išlaikant mūsų
savarankiškumo tradiciją, daugelį sprendimų priima pati grupė, išskyrus tuo atvejus kai tai susiję su kitų
grupių ar visos AA draugijos veikla, priklausomai nuo bendros tos grupės narių sąmonės. Gairių tikslas yra
padėti suformuoti informuotą grupės sąmonę.

Šios gairės skirtos AA nariams, atsakingiems
už klubų ir kitų priemonių, suteikiančių AA
grupei
ar
kelioms
grupėms
galimybę
susirinkti.

harmoningai su AA draugija ir labai
sėkmingai tarnauti tiems, kurie
klubus
mano esant reikalingais.
ĮKŪRIMAS

Svarbu, kad klubo nariai ir AA grupės
atsižvelgtų į AA Dvylika tradicijų ir platesnį
Trečiosios Tradicijos išaiškinimą, kur AA
grupė apibrėžiama: „Vienintelė sąlyga tapti
AA draugijos nariu – noras mesti gerti“. Todėl
mes negalime atstumti nei vieno, kuris nori
sveikti.
AA
narystė
niekada
neturėtų
priklausyti nuo turto ar pažiūrų. Bet kurie du
ar trys alkoholikai susirinkę draugėn siekti
blaivumo, gali vadintis AA grupe, su sąlyga,
kad kaip grupė jie neturi kitų tikslų."
Klubo ir AA grupės bendradarbiavimas yra
abipusiai naudingas, kai visi dalyvaujantys
atsižvelgia į grupės savarankiškumą. Grupės
nariai taip pat gali būti ir „klubo nariai" bei
mokėti klubo nario mokestį. Tačiau AA
grupėje nėra jokio nario mokesčio ir
kiekviena grupė išsilaiko savarankiškai tiek,
kiek tai susiję su patalpų nuoma, kavos
pertraukėlėmis ir literatūra.
NUO PAT PRADŽIŲ...
Visada buvo AA narių, kurie ieškojo vietos,
kur galėtų išgerti kavos ir padiskutuoti;
vietos, kur nariai galėtų papietauti kartu;
vietos, kur jie galėtų kartu praleisti laiką
švenčių metu ar savaitgaliais.
1947 m. Bill’as W. leidinyje „Grapevine”
parašė straipsnį apie klubus, kuris tapo mūsų
brošiūros „AA Tradicijos—Kaip tai vystėsi”
dalimi. Straipsnyje buvo iškeltas klausimas:
„Klubai AA—ar jie turi likti su mumis?”
Šiandien atsakymas į šį klausimą gali būti
„taip.” Klubų idėjos sėkmei ir ilgalaikiškumui
pasitarnavo Bill’o straipsnyje pateikta išmintis
ir nuorodos bei klubų šalininkų noras ir
pastangos jas įgyvendinti. Šis anoniminių
alkoholikų darbas suteikė galimybę klubams
efektyviai funkcionuoti neatitrūkstant nuo
anoniminių alkoholikų sveikimo šaltinio — AA
grupės. Patirtis rodo, kad klubas gali gyvuoti

Nors klubas nėra „AA”, daug kas manys, kad
tai AA — ypatingai ne AA nariai jūsų
bendruomenėje. Nors ir rekomenduojama,
kad klubo pavadinime nebūtų minima AA,
klubo nariai griežtai laikosi AA Dvylikos
tradicijų ir koncepcijų ir lėšas priima tik iš
klubo narių. Bet koks su viešumu susijęs
finansavimas nepriimtinas. Klubo veikla
finansuojama iš klubo narių įnašų ir pinigų už
patalpų nuomą, gaunamų iš AA grupių, kurių
susirinkimai vyksta klubo patalpose.
Dažnai klubams kyla pagunda priimti
medžiagas remontui, baldus, virtuvės įrangą
ir kt. iš gera linkinčių, palankiai nusiteikusių
asmenų, ne AA narių. Tačiau kiekvienas
klube turi gerbti Septintąją tradiciją ir savęs
pačių išsilaikymo principą, kurio pagalba AA
tapo visiškai nepriklausoma ir finansiškai
skaidri.
Apibrėžkite klubo tikslą ir ieškokite patalpų,
kurios atitiktų klubo poreikius. Nustatykite,
kokios pinigų sumos reikia tokiai veiklai, ir
sudarykite
biudžetą,
apimantį
veiklos,
pradžią, nuomą, komunalinius mokesčius,
pastato priežiūrą ir kitas galimas išlaidas.
Sušaukite visų susidomėjusių AA narių
susirinkimą — atskirai nuo AA grupės
susirinkimo. Aptarkite planus, finansinius
poreikius, ir nustatykite, koks pradžioje bus
nario mokesčio mokėtojų skaičius. Taip pat
paklauskite vietinės AA grupės ar grupių, ar
juos domina galimybė nuomotis patalpas iš
klubo susirinkimams ir, jeigu taip, kokia
nuomos kaina jiems atrodo priimtina.
Kartais pradžioje klubo įkūrimo iniciatoriai
nori mokėti šiek tiek daugiau, kad klubas
galėtų atsistoti ant kojų. Tačiau geriau
paprašyti, kad visi prisidėtų prie finansavimo,
negu vienam ar dviem žmonėms prisiimti

visą atsakomybę. Tegu prisideda kiekvienas
norintis dalyvauti AA narys, kad klubas turėtų
daugumos paramą.
Šio susirinkimo metu jūs taip pat galite
nustatyti
reikalavimus
klubo
narystei.
Daugelyje klubų reikalaujama 30 dienų
anoniminio alkoholiko blaivybės, o kai kur
reikalavimas yra 90 dienų. Naujieji AA nariai
gali naudotis klubo patalpomis tik kaip
svečiai, kol jie atitiks klubo narystei keliamus
reikalavimus. Visi nario mokestį mokantys
nariai gali būti renkami atsakingais ir gali
balsuoti susirinkimų metu.
KAS VADOVAUJA?
Pirmojo
susirinkimo
metu,
paprašykite
suinteresuotų asmenų apsvarstyti dar du
klausimus: „Kas vadovaus klubui?“ ir „Kokia
turi būti vadovo kvalifikacija?“ Vadovai tvarko
klubo verslo reikalus, yra atsakingi už
nuomą, sąskaitų apmokėjimą ir kt. Daugelyje
klubų vadovams keliamas 3 metų blaivybės
reikalavimas. Daugelis sutinka, kad AA nariai,
kurie yra ir klubo vadovai, nebūtų klubo
patalpų,
kuriose
vyksta
AA
grupių
susirinkimai, savininkai. Ši praktika padeda
išvengti interesų konflikto.
VERSLO SPRENDIMAI
Jeigu pakankamai AA narių yra susidomėję ir
finansavimas galimas, pats laikas pasitarti su
teisininku ir klubą įregistruoti kaip ne pelno
organizaciją, pagal tos vietos, kurioje klubas
funkcionuos, įstatymus. Pakartosime, kad
registruojamo klubo pavadinime neturi būti
minima „AA”. Tai neturėtų būti labai brangus
ar komplikuotas projektas. Įregistruojant
laikomasi Šeštosios Tradicijos, kuri teigia,
kad anoniminių alkoholikų naudojamas turtas
turi būti registruojamas ir valdomas atskirai,
„kad pinigai, nuosavybės ar garbės reikalai
nenukreiptų mūsų nuo pagrindinio tikslo“.
Jeigu reikalingos banko paskolos, jas turi
paimti įmonės vadovai, o mokėjimai turi būti
vykdomi iš klubo lėšų. Geriau pradėti nuo
mažiau ir po to plėstis, turint garantuotą
finansavimą.
Kai klubas įregistruotas, gali būti reikalingas
klubo
vadovų
susirinkimas,
kuriame
apsvarstoma konkreti klubo veikla. Po to
galimas
bendras
visų nario
mokesčio
mokėtojų
susirinkimas,
kuriame
būtų
patvirtinti bendri planai ir klubo taisyklės.
Lošimas: Jau esančiuose klubuose daug
sunkumų kilo dėl lošimo; ir kai kuriais
atvejais
tai
baigėsi
paviešinta
bloga
reputacija. Kadangi didžioji dauguma klubo

narių yra ir AA nariai, tokio pobūdžio dalykai
gali pakenkti AA.
Žaidimas kortomis, bilijardas, stalo tenisas,
televizijos žiūrėjimas - tai veiklos, kuriomis
klubo nariai gali mėgautis, tačiau žaidžiama
turi būti ne iš pinigų (ne lošimas, lažybos ir
pan.).
Patirtis parodė, kad inter grupės, centriniai
biurai, skambučių centrai, tarnybų komitetai
turi būti atskirai nuo klubų—atskirti fiziškai ir
administraciniu požiūriu. Kai kuriais atvejais
naujai susiformavusiai
inter grupei
ar
centriniam biurui leidžiama naudotis klubo
patalpomis. Tokiu atveju AA nariai turi
griežtai laikytis Devintosios tradicijos ir
atsiminti,
kad
tarnaujantis
padalinys
atsiskaito visoms AA grupėms ir nariams, tuo
tarpu klubas atsiskaito tik tiems, kas moka
nario mokestį ir tik toms grupėms, kurios
nuomoja iš klubo patalpas.
AA GRUPĖS SUSIRINKIMAI KLUBUOSE
AA grupė: kiekviena grupė turi išlaikyti savo
savarankiškumą ir turi būti identifikuojama
atskirai nuo klubo, kuriame susirinkimams
neskiriamas
didelis
dėmesys.
Grupės
pagrindinis tikslas yra padėti kenčiančiam
alkoholikui ir būti visos AA bendruomenės, o
ne klubo, dalimi. Kad šis pagrindinis tikslas
būtų pasiektas:
Grupės pavadinimas turi skirtis nuo klubo
pavadinimo.
Kiekviena grupė turi išsilaikyti pati. Tai apima
ir pagrįsto dydžio patalpų nuomos mokesčio
mokėjimą, atskiro iždo turėjimą, savo indėlio
į
centrinį biurą ar regioną tiesioginį
mokėjimą.
Atminkite,
AA
grupė
yra
prieinama
kiekvienam alkoholikui, nes vienintelė sąlyga
tapti grupės nariu - noras mesti gerti.
Ir nors grupės susirinkimai vyksta klube,
kurio nariai yra išimtinai AA nariai, o daugelis
grupės narių yra taip pat ir klubo nariai,
pačios AA grupės ryšiai su klubu turi būti
tokie patys kaip ir su bažnyčia, ligonine,
mokykla ar kita įstaiga, kurioje yra
nuomojamos patalpos susirinkimams.
KONFERENCIJOS REKOMENDACIJOS
Diskutuodama klubų klausimą 1967 m.
Generalinės tarnybos konferencija pažymėjo,
kad nors ir nėra tokio darinio kaip „AA
klubas,” daugelis klubų yra identifikuojami
kaip AA, nes dažniausiai juos organizuoja ir
jiems vadovauja AA nariai, o narystė juose
galima
tik
anoniminiams
alkoholikams.
Klubuose, kuriuose vyksta susirinkimai ir
kurie skirti ne tik socialiniams tikslams bet

Dvylikai žingsnių, sunkumų galima išvengti
laikantis AA Tradicijų. Konferencijos nariai
sutarė, kad nors klubai negali vadintis AA
vardu ir turi būti organizuojami atskirai nuo
AA, jie neturėtų priimti lėšų iš išorinių
šaltinių, o turi išsilaikyti iš nario mokesčių ir
individualių AA narių įnašų. Diskusijų dėl
mokamos narystės AA nekils, nes klubuose
vykstantys AA susirinkimai yra ir liks atviri
visiems.
Tolimesnes
gaires
apibrėžė
1972
m.
Generalinės tarnybos konferencija, kuri
nusprendė, kad G.S.O. iš klubų įnašų
nebepriima. Šis sprendimas buvo paremtas

www.aa.org

visų klubo narių apklausos rezultatais.
Atsakymai rodė, kad klubų veiklos ypatumai
yra per daug skirtingi, kad G.S.O. galėtų
nuspręsti, ar iš tam tikro klubo gautos lėšos
yra tik AA narių įnašai. (Žinoma, G.S.O.
priima įnašus iš AA grupių, kurių susirinkimai
vyksta klubų patalpose).
1989 m. Generalinės tarnybos konferencija
rekomendavo nebespausdinti klubų sąrašų
AA žinynuose. Žinoma, grupių, kurios vyksta
klubų patalpose, spausdinimas žinynuose
tęsiamas.
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