
Ißsilaikome
iß savo

^naß¨

Kas...
� tvarko JΔs¨ grup∂s paaukotas l∂ßas?

Íalies AA Patik∂tini¨ tarybos finans¨ komitetas susirenka

kartå per ketvirt^ patikrinti ir priimti tarnybos biuro biudΩetå

ir finans¨ ataskaitas.

Pasaulin∂ AA tarnyba kas m∂nes^ tikrina ir kontroliuoja

^plaukas ir ißlaidas.

Kasmetin∂ Tarnybos konferencija kontroliuoja AA finansus

per Konferencijos finans¨ komitetå.

AA su pinigais susij´ reikalai visada yra vießi.

Trumpa ataskaita pateikiama kas ketvirt^, o ißsami

atsakaita – per Tarnybos konferencijå. Visi dokumentai

yra Tarnybos biure, juos galima paΩiΔr∂ti bet kuriuo metu.

� skirsto likusiå nuo grup∂s aukojim¨ pinig¨ dal^?

JΔs¨ ßalies tarnybos biuro iΩdå tvarko Finans¨ komitetas,

sudarytas Konferencijoje.

Region¨ ir grupi¨ tarnybos daΩniausiai turi iΩdininkus.

� Kokiu bΔdu JΔs, kaip individualus AA narys,
galite aukoti tarnybai?

Savo blaivyb∂s sukakties dienå ar AA draugijos gimtadienio 
proga kiekvienais metais paaukoti kokiå nors sumå

AA tarnyboms.

Kiti aukojimo bΔdai:

Testamentu gali aukoti l∂ßas tik AA nariai, tik vienå kartå –
ne pakartotiniais ^naßais. DidΩiausia suma – 2000 Eur. 
Specialieji aukojimai: aukos, surinktos ^vairiuose AA rengi-

niuose – konferencijose, stovyklose ir pan. (neribojama).
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Kod∂l...
Pagal Septintåjå tradicijå, grup∂ tur∂t¨ ißsilaikyti pati,

nepriimdama paßalini¨ ^naß¨. AA draugijoje kiekviena grup∂

yra dalis didesnio darinio, siekiançio perduoti AA Ωiniå apie

sveikimå tiems, kuriems pavien∂ AA grup∂ negali pad∂ti.

Vis¨ lygi¨ tarnybos struktΔrose visos grup∂s yra susijusios ir

ißreißkia kolektyvin´ atskir¨ nari¨ nuomon´. Jei kiekvienas

draugijos narys savojoje grup∂je jauçia pareigå prisid∂ti

prie paramos, tuomet „ißsilaikyti patiems“ reißkia, kad

vietinis, regiono ar ßalies tarnybos biuras – iki pat Visuotinio

tarnybos biuro – gali atlikti ne^kainojamå Dvyliktojo Ωingsnio

darbå ne tik t¨ grupi¨ nariams, bet ir daugeliui kit¨ Ωmoni¨.

Be to, JΔs¨ asmenin∂ parama aukomis palaiko itin

svarbias AA veiklos sritis ir uΩtikrina, kad:

� naujokai gaus literatΔros

� bus atsakoma ^ telefono skambuçius

� specialistai gaus Ωini¨ apie AA

� bus susiraßin∂jama su vienißais AA nariais

� viso pasaulio alkoholikai ^gis vilties

Kaip...
Jei siekiama palaikyti svarbiausias AA tarnybos veiklos sritis,

Visuotin∂s tarnybos konferencija siΔlo grup∂ms sudaryti savo

aukojim¨ paskirstymo planå, atsiΩvelgiant ^ vietin´ situacijå.

Skirstymas gali bΔti toks:

� Pirmiausia siΔloma rΔpintis svarbiausiomis grup∂s

ißlaidomis (patalp¨ nuoma, AA literatΔra, gaivieji g∂rimai

ir kuklus atsarginis fondas).

� Kiti lik´ pinigai paskirstomi vietin∂ms tarnyboms,

tenkinançioms mΔs¨ reikmes.

� Reguliari¨ aukojim¨ planas (^naßai kas m∂nes^, kas du

ar kas ketvirt^) tinka ir grupei, ir regionui.

PavyzdΩiui:

� jΔs¨ vietiniam (intergrup∂s, miesto)
tarnybos biurui

Sumok∂ti uΩ Dvyliktojo Ωingsnio telefono skambuçius

ir kitas informacijos teikimo paslaugas, koordinuoti

grupi¨ renginiams, platinti AA literatΔrå, veiklai uΩdarose

^staigose, informuoti visuomenei ir bendradarbiauti su

^vairi¨ sriçi¨ specialistais.

� jΔs¨ AA regiono tarnybos komitetui

Rengti regiono susirinkimams, remti j¨ delegatams,

informuoti visuomen´, bendradarbiauti su specialistais,

veiklai uΩdarose ^staigose.

� jΔs¨ ßalies tarnybos biurui

Perduoti AA Ωiniå, informuoti visuomen´, AA literatΔros

leidybai ir platinimui, pad∂ti grup∂ms uΩdarose ^staigose,

palaikyti ßalies grupi¨ ryßiams, suΩinoti grupi¨ nuomon´

rengiantis konferencijoms, visuotiniams susirinkimams,

palaikyti ryßiams tarp region¨, ßalies Tarnybos konferencij¨

delegat¨ ir Patik∂tini¨ tarybos.

� Visuotin∂s tarnybos biurui

Remti Pasaulin∂s tarnybos susirinkimo delegatus,

pad∂ti nariams vienißiams ir grup∂ms uΩdarose ^staigose,

perduoti AA Ωiniå visame pasaulyje.




