ZAPROSZENIE
Rada Regionu „Europa” zaprasza na
XIX ZGROMADZENIE SŁUŻB REGIONU „EUROPA”
które odbędzie się w dniach 23 – 25.09.2022 r. w Szkocji
Adres:
Stirling Court Hotel
University of Stirling
Stirling, Scotland, UK
FK9 4LA
Wpłat proszę dokonywać do 20 lipca 2022r. Po przelaniu środków pieniężnych należy przesłać
potwierdzenie transakcji na adres skarbnik@aaeuropa.com z imionami i nazwiskami
uczestników.
Całkowity koszt pobytu jednej osoby wynosi £ 165.
Nazwa konta: Region Europa
Nr konta GBP: IBAN GB34 BUKB 20769023883396
Sort code: 20-76-90
Account No: 23883396
SWIFT/BIC: BUKBGB22
Porty lotnicze i odległości od Stirling:
Aberdeen – 119 mil
Dundee – 55 mil
Perth – 35 mil
Edynburg – 39 mil
Glasgow – 35 mil
Prestwick 65 mil
Kontakt telefoniczny (koordynator dowozu z lotnisk): Damian (+44) 7516 435 451
Podczas Zgromadzenia wybierane będą następujące służby i kandydaci do służb:
− Rzecznik Regionu – (dotychczas kandydatury zgłosili: Darek z Hannover, Marek z
Holandii, Robert ze Szkocji, Beata z Kolonii, Iwona z Heinsberg),
− Kandydat na Powiernika klasy „B” (alkoholika) – (dotychczas kandydaturę zgłosił:
Tomek z Kolonii),
− Delegat KSK przy Komisji Literatury i Publikacji AA – (dotychczas kandydaturę zgłosił:
Wojtek z Oslo),
− Webmaster – Administrator Strony Internetowej – (dotychczas kandydaturę zgłosił:
Kamil z Hagi).
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Sprawozdania służb regionu i intergrup proszę przesyłać na adres eu@aa.org.pl, ewentualne
wnioski na adres rzecznik@aaeuropa.com. Wszystko w terminie do 17 września 2022 r.
Szczegółowy Plan XIX Zgromadzenia Służb Regionu „Europa” znajduje się pod linkiem:
https://aaeuropa.com/dokumenty-do-pobrania/

Służby do objęcia:
Rzecznik regionu
− Jest odpowiedzialny za zwoływanie i prowadzenie rady regionu oraz za przygotowanie
porządku obrad.
− Koordynuje pracę rady regionu.
− Zajmuje się bieżącymi sprawami, o wszystkich podejmowanych działaniach i decyzjach
informuje radę regionu.
− Poprzez reprezentantów intergrup oraz osobiste kontakty uzyskuje informacje z
intergrup i grup wchodzących w skład regionu.
− Jest istotnym ogniwem łączącym reprezentantów intergrup z wybranymi w regionie
delegatami Konferencji Służby Krajowej, przekazując im wnioski, uwagi i zapytania
grup i intergrup oraz odpowiedzi na zadane przez nich pytania.
− Uzgadnia z delegatem KSK zakres spraw do omówienia podczas rady regionu.
Najczęściej dotyczy to dwóch kwestii:
• omówienia pytań, wniosków i rekomendacji mających być przedmiotem obrad
najbliższej Konferencji Służby Krajowej,
• omówienia przebiegu ostatniej Konferencji Służby Krajowej i podjętych przez
nią decyzji.
Materiały otrzymane od delegata KSK przekazuje członkom rady regionu w terminie
umożliwiającym zapoznanie się z nimi i przygotowanie się do spotkania. W razie
potrzeby wspiera delegatów KSK w kontaktach z rzecznikami intergrup w celu
uzgodnienia terminów ich spotkań w intergrupach.
− Jest odpowiedzialny za sprawne prowadzenie zgromadzenia regionu i niewyborczych
spotkań regionu. Wcześniej konsultuje z pozostałymi członkami rady regionu program
tych spotkań.
− Inicjuje organizowanie warsztatów i sesji dzielenia się doświadczeniem na temat służb,
Tradycji i Koncepcji.
− Zachęca członków rady regionu do zaznajomienia się z „Poradnikiem dla Służb AA”,
biuletynem informacyjnym „Skrytka 2/4/3”, broszurami oraz wszelkimi materiałami
przydatnymi w służbie.
− Inspiruje służby regionu i służby intergrup do ciągłego poszukiwania kandydatów do
służb wybieranych przez zgromadzenie regionu i do przygotowywania tych osób do
pełnienia tych służb.
− Sugeruje się, by rzecznik miał przynajmniej czteroletni okres trzeźwości, doświadczenie
w służbie w grupie i w intergrupie. Istotne są także jego umiejętności interpersonalne,
cechy przywódcze i wrażliwość na potrzeby lokalnej społeczności AA.
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Delegat KSK przy Komisji Literatury i Publikacji
Jeśli myślisz o kandydowaniu do pełnienia służby Delegata KSK, odpowiedz sobie na
następujące pytania:
−
−
−
−

Czy dobrze radziłeś sobie jako mandatariusz lub reprezentant Intergrupy do regionu?
Czy dobrze radziłeś sobie w innych służbach?
Czy jesteś aktywnym członkiem AA?
Czy dobrze znasz „Poradnik dla Służb AA” oraz literaturę AA? Czy dysponujesz wiedzą i
osobistym doświadczeniem w zakresie Dwunastu Kroków, Dwunastu Tradycji i
Dwunastu Koncepcji?
− Czy rozmawiałeś z byłymi Delegatami KSK, aby uzyskać informacje na temat
wymaganego czasu i zakresu pracy wykonywanej w ramach służby?
− Czy rozmawiałeś o służbie Delegata KSK z rodziną? Czy wygospodarujesz czas
potrzebny do jej pełnienia?
Delegat powinien zostać wybrany na tyle wcześnie przed Konferencją, by jego dane, poprzez
specjalny formularz, mogły być przesłane do BSK i aby z dużym wyprzedzeniem mógł otrzymać
materiały konferencyjne.
Obowiązki delegata nie kończą się wraz z zakończeniem Konferencji. W rzeczywistości jest to
tylko początek. Powinien być dyspozycyjny i gotowy do złożenia pełnego sprawozdania w
regionie oraz do częstych wyjazdów na spotkania AA, aby opowiedzieć czym zajmuje się
Konferencja. Poprzez uczestnictwo w spotkaniach intergrup i dyskusje z mandatariuszami
powinien zebrać z grup swojego regionu odpowiedzi na pytania i tematy zgłoszone do kolejnej
Konferencji i przekazać je Służbie Krajowej.
Sugeruje się aby kandydat na delegata KSK:
− miał co najmniej sześcioletni okres zdrowienia według programu AA,
− miał kilkuletnie, aktywne uczestnictwo w życiu Wspólnoty, pełnienie służby
mandatariusza i reprezentanta intergrupy do regionu, ewentualnie innej służby w
intergrupie lub regionie,
− miał sześcioletni okres nieprzerwanej trzeźwości i zachowywał trzeźwość na tyle długo,
aby wykazywać się odpowiedzialnością oraz znać zarówno struktury, jak i codzienne
problemy Wspólnoty AA,
− brał udział w corocznej Konferencji Służby Krajowej, wszystkich działaniach
poprzedzających obrady KSK i był dyspozycyjny po jej zakończeniu,
− miał umiejętności wyrażania sugestii i przyjmowania krytyki,
− posiadał doświadczenie w prowadzeniu spotkań,
− wykazywał się znajomością metod działania AA oraz umiejętnością znajdowania
wiarygodnych informacji,
− był dokładnie zaznajomiony z Dwunastoma Tradycjami i Dwunastoma Koncepcjami
oraz posiadał umiejętność ich zastosowania w rozwiązywaniu problemów na różnych
poziomach służb,
− był otwarty i zdolny do kompromisu, uważnego wsłuchiwania się w głosy i opinie
innych członków AA.
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Kandydat na Powiernika alkoholika
Sugeruje się aby kandydat na powiernika alkoholika:
− miał co najmniej ośmioletni okres zdrowienia według programu AA,
− doświadczenie w pełnionych służbach na wszystkich poziomach struktur AA (grupa AA,
intergrupa AA, region AA i Służba Krajowa AA),
− wykazywał się znajomością Tradycji AA i Koncepcji AA oraz najważniejszych
problemów Wspólnoty AA,
− sugeruje się, by kandydat na powiernika alkoholika miał swojego sponsora.

Webmaster – Administrator Strony Internetowej
Webmaster regionu opiekuje się stroną internetową Regionu „Europa”, zamieszcza na niej
nowe treści, dokonuje zmian i modyfikacji a także dba o aktualizację jej oprogramowania.
Powinien posiadać dostęp do odpowiednich paneli zarządzania serwisem oraz znać sposób
jego obsługi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tworzonej strony konsultuje
się z powierniczym Zespołem ds. Infrastruktury IT.
Sugeruje się aby kandydat na webmastera:
− posiadał co najmniej trzyletni okres trzeźwości,
− wykazywał się znajomością Tradycji AA oraz najważniejszych problemów Wspólnoty
AA,
− posiadał bardzo dobrą znajomość obsługi komputera i rozeznania w języku
programowania,
− posiadał zmysł techniczny,
− był dokładny i sumienny,
− posiadał umiejętność pracy pod presją czasu.
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