Manuál služeb
Anonymních alkoholiků v ČR

schváleno KVS 18.1. - 20.1.2019
v Přerově
vytištěno 12/2019

ANONYMNÍ ALKOHOLICI © je společenství mužů a žen, kteří spolu vzájemně sdílejí
své zkušenosti, sílu a naději, že mohou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním
k uzdravení z alkoholismu.
Jediným požadavkem členství v AA je touha přestat pít. Členové AA neplatí žádné příspěvky nebo poplatky za členství. Jsme soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům.
AA nejsou spřízněni s žádnou sektou, církví, politickou organizací ani s žádnou jinou institucí, nepřejí si zaplést se do jakékoliv rozepře, nepodporují žádné programy ani žádným
jiným programům neodporují.
Našim hlavním cílem je zůstat střízliví a napomáhat ostatním alkoholikům k dosahování
střízlivosti.
____________________________________________________________________
Deklarace jednoty

Deklarace zodpovědnosti

Toto jsme povinováni budoucnosti AA;
společné dobro dávat na první místo; udržet jednotu našeho společenství. Protože
na jednotě AA závisí naše životy a životy
těch, kteří přijdou po nás.

Mám zodpovědnost.....
Když kdokoli, kdekoli vztáhne ruku
o pomoc, chci, aby tam ruka AA byla
vždy přítomna.
A za to mám zodpovědnost.
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1. Úvod k Manuálu služeb AA ČR
Manuál služeb společenství Anonymních alkoholiků v ČR je základním dokumentem pro naplňování našeho třetího odkazu – služby v AA. Tento dokument podléhá periodickým revizím, je revidován jednou za dva roky a je schvalován Konferencí všeobecných služeb.

Třetí odkaz AA – Služba
Náš dvanáctý krok – předávání poselství – je základní službou, kterou společenství AA poskytuje; je to
náš primární cíl a hlavní důvod naší existence. Proto je AA více než souborem principů, je to společnost
alkoholiků v akci. My musíme předávat naše poselství, jinak nám hrozí úpadek a ti, kterým neposkytneme tuto pravdu, mohou zemřít.
Službou v AA je proto cokoliv, co nám pomůže přiblížit se ke spolutrpícímu. Zahrnuje vše od
samotného vykonávání 12. kroku, od telefonátu za pár korun přes šálek kávy až po práci v Kanceláři
všeobecných služeb na národní i mezinárodní úrovni. Kompletní souhrn všech těchto činností tvoří náš
třetí odkaz, Službu.
Služba zahrnuje mítinkové místnosti, spolupráci s nemocnicemi a kanceláře inter-skupin; dále brožurky, knihy a správnou publicitu takřka jakéhokoliv typu. Takové služby vyžadují komise, delegáty,
důvěrníky a konference. A také potřebují dobrovolné příspěvky členů našeho společenství, na to nesmíme
zapomenout.
Bill W.

Dvanáct tradic (dlouhé znění)
Naše zkušenosti z AA nás poučily, že:
1. Každý člen Anonymních alkoholiků je pouze malou součástí velkého celku. AA musí i nadále
fungovat, protože jinak by většina z nás zcela jistě zemřela. Proto je naše společné blaho vždy na
prvním místě. Ale blaho jednotlivce následuje ihned poté.
2. Pro účely naší skupiny je zde pouze jedna konečná autorita – milující Bůh, tak jak se projevuje
sám v našem skupinovém svědomí.
3. Naše členská základna by měla zahrnovat všechny, kteří trpí alkoholismem. Proto bychom neměli
odmítat nikoho, kdo se chce uzdravit. Členství v AA by rovněž nemělo nikdy záviset na penězích
nebo na splnění nějakých požadavků. Jestliže se dva nebo tři alkoholici sejdou za účelem dosažení
střízlivosti, mohou se prohlásit za skupinu AA pod podmínkou, že jako skupina nejsou spojeni
s žádnou jinou organizací.
4. Pokud jde o vnitřní záležitosti skupiny, měla by být každá skupina AA zodpovědná pouze svému
vlastnímu svědomí a nezodpovídat se nikomu jinému. Pokud se však její plány týkají také prospěchu okolních skupin, měla by se o nich s těmito skupinami poradit. Žádná skupina, regionální
výbor ani jednotlivec nesmějí nikdy podniknout takové kroky, které by mohly významně ovlivnit
AA jako celek, aniž by se poradili s důvěrníky Kanceláře všeobecných služeb. V takových záležitostech je naše společné blaho prvořadé.
5. Každá skupina Anonymních alkoholiků by měla být duchovním společenstvím, které má pouze
jediný hlavní účel – předávání svého poselství alkoholikům, kteří ještě trpí.
6. Problémy týkající se peněž, majetku a prestiže nás mohou snadno odvést od našeho hlavního
duchovního cíle. Proto si myslíme, že by každý majetek větší hodnoty, kterého AA využívá, měl
být vyčleněn a spravován nezávisle na AA, čímž docílíme oddělení duchovního od materiálního.
Skupina AA jako taková by nikdy neměla podnikat. Zařízení, která napomáhají činnosti AA, jako
jsou například kluby a nemocnice, které pro svou činnost vyžadují velký majetek a odborné řízení,
by měly být vyčleněny mimo AA tak, aby se jich skupiny v případě potřeby mohly vzdát. Tato
zařízení by proto neměla používat jméno AA. Jejich vedení by mělo být výhradní zodpovědností
těch, kteří je finančně podporují. V klubech je preferováno vedení manažerem z řad AA.
Ale nemocnice, stejně jako ostatní zařízení sloužící k zotavení, by měly stát zcela mimo AA a podléhat lékařskému dohledu. Skupiny AA mohou spolupracovat s kým chtějí, ale tato spolupráce by
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nikdy neměla zajít tak daleko, aby došlo k přidružení či podpoře, ať už přímé či nepřímé. Skupina
AA by se neměla na nikoho vázat.
7. Samotné skupiny AA by měly být financovány z dobrovolných příspěvků svých vlastních členů.
Tohoto stavu by každá skupina měla dosáhnout poměrně brzy. Myslíme si, že veřejné peněžní
sbírky jsou vysoce nebezpečné, bez ohledu na to, zda je pořádají skupiny, kluby, nemocnice nebo
jiné organizace stojící mimo AA, a že přijímání velkých darů z jakýchkoliv zdrojů nebo přijímání
příspěvků, které nás k čemukoliv zavazují, není moudré. Také pohlížíme s velkými obavami na ty
pokladníky AA, kteří shromažďují částky peněz větší, než jaké jsou přiměřené rezervy, aniž by se
dopředu stanovil účel, ke kterému budou použity. Máme dost varovných zkušeností, které nám
ukazují, že nic nedokáže lépe rozvrátit naše duchovní společenství než zbytečné spory o majetek,
peníze a prestiž.
8. Anonymní alkoholici by měli vždy zůstat neprofesionální. Profesionální činnost definujeme jako
výkon poradenství v oboru alkoholismu za poplatek či protislužbu. Můžeme však zaměstnávat
alkoholiky tam, kde bychom si na provedení práce či poskytnutí služeb museli najmout lidi, kteří
nemají problém s alkoholem. Tyto odborné služby by měly být dobře odměňovány. Ale za naši
obvyklou práci „12. kroku“ bychom neměli platit nikdy.
9. Každá skupina AA potřebuje mít co možná nejmenší organizaci. Rotace vedení je nejlepší formou
fungování. Malé skupiny si mohou zvolit sekretáře, větší skupiny rotující rady a skupiny ve velkých městech mohou mít ústřední výbory nebo výbory interskupin, které často zaměstnávají sekretářky na plný pracovní úvazek. Důvěrníci v Radě všeobecných služeb (Rada důvěrníků) jsou skutečným všeobecným služebním výborem celého AA. Jsou strážci dodržování našich AA tradic
a spravují dobrovolné příspěvky, ze kterých financujeme Kancelář všeobecných služeb v New
Yorku. Jsou skupinami pověřeni, aby řídili vztahy našeho společenství jako celku s veřejností
a byli zárukou celistvosti našeho časopisu Grapevine. Všichni tito zástupci jsou vedeni v duchu
služby, protože vedoucí představitelé ve společenství AA jsou pouze důvěryhodní a zkušení
služebníci společenství jako celku. Jejich služební pozice jim nezaručují žádnou moc, nevládnou
nám. Všeobecný respekt členů je klíčem k jejich užitečnosti.
10. Žádný člen ani žádná skupina AA by neměli vyslovovat názory na sporné záležitosti mimo společenství AA, zejména na ty, které se týkají politiky, reformy prodeje alkoholu nebo sektářství,
neměli by prohlašovat, že jde o oficiální stanovisko AA. Skupiny Anonymních alkoholiků nikomu
neodporují. Pokud jde o tyto záležitosti, nemohou vyjadřovat žádná oficiální stanoviska.
11. Naše vztahy k veřejnosti by měla charakterizovat osobní anonymita. Myslíme si, že AA by se mělo vyhýbat senzacechtivé reklamě. Naše jména a fotografie členů AA by neměly být vysílány,
natáčeny nebo veřejně otiskovány. Naše vztahy k veřejnosti by se měly řídit spíše zásadou přitažlivosti než propagace. Nikdy bychom se neměli chválit. Bude lepší, když nás doporučí naši přátelé.
12. Závěrem – my, Anonymní alkoholici, věříme, že princip anonymity má nesmírný duchovní
význam. Připomíná nám, že máme dávat přednost principům před osobnostmi, a že máme uplatňovat opravdovou pokoru. A nakonec, velké požehnání, kterého se nám dostalo, by nás nikdy
nemělo svést ze správné cesty, a proto bychom měli pokračovat v životě naplněném vděčným rozjímáním o Tom, který vládne nám všem.
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Organizace s obrácenou hierarchií
Anonymní alkoholici byli nazváni organizací s obrácenou hierarchií, protože podle níže zobrazeného
diagramu jsou skupiny AA na vrcholu a důvěrníci naopak na jeho dolní straně. Ve znění prvního konceptu Bill W. napsal: “V současné době nesou skupiny AA konečnou zodpovědnost a rozhodovací pravomoc
v naší celosvětové službě…” A dále ve znění druhého konceptu upřesnil, že skupiny: “delegují na Konferenci všeobecných služeb naprostou zodpovědnost za aktivní provádění naší celosvětové služby a tím činí
z Konference všeobecných služeb…skutečného mluvčího celého našeho společenství, jeho platné
svědomí.”
Anonymní alkoholici byli označeni za organizaci s obrácenou hierarchií, protože „skupiny AA nesou
konečnou zodpovědnost a rozhodovací pravomoc v naší celosvětové službě spíše než důvěrníci, Rada
celosvětových služeb nebo Kancelář celosvětových služeb v New Yorku.”
Celá struktura AA závisí na svědomí jednotlivých skupin a jejich zapojení se do této struktury. Závisí
také na tom, jak si jednotlivé skupiny organizují své záležitosti, protože jejich provádění má obvykle
lavinový vliv na AA jako celek. A proto jsme si na individuální úrovni neustále vědomi vlastní zodpovědnosti za svou střízlivost a na úrovni skupiny za předávání poselství AA trpícímu alkoholikovi, který
nás požádá o pomoc.
AA nemá žádný ústřední správní orgán, je minimálně organizované a místo zákonů má několik tradic.
Bill W. v roce 1960 napsal: „Podřizujeme se jim (Dvanácti tradicím), protože bychom měli a protože
chceme. Tajemství jejich síly spočívá pravděpodobně ve skutečnosti, že tyto životodárné způsoby komunikace vycházejí z našich životních zkušeností a jsou založeny na lásce.”
AA je utvářené kolektivním hlasem jednotlivých skupin, jejich zástupců na Konferenci všeobecných
služeb, kteří společně pracují na záležitostech životně důležitých pro naše společenství. Každá skupina
funguje autonomně s výjimkou záležitostí, které ovlivňují ostatní skupiny nebo AA jako celek.
Nejdůležitější práci ve skupině vykonávají alkoholici, kteří se sami ve společenství uzdravují, a každý
z nás má právo konat službu v AA způsobem, které je dle našeho mínění co nejvíce v souladu s duchem
tradic. V praxi to znamená, že fungujeme na demokratických principech s tím, že všechny plánované
činnosti podléhají schválení většiny. Žádný jednotlivec nemá právo vystupovat ve jménu skupiny nebo
AA jako celku.
Každá skupina je jedinečná stejně, jako jsou jedinečné otisky prstů a přístup k předávání poselství se
liší nejenom na úrovni skupiny, ale i na úrovni regionu. Tím, že skupiny fungují autonomně, určují si svůj
vlastní směr. Čím lépe jsou jednotliví členové informovaní, tím silnější a soudržnější skupina je – a tím je
větší záruka, že když nováček požádá o pomoc, bude mu ruka AA k dispozici.
Většina z nás se bez skupiny nedokáže uzdravit. Bill řekl: „Každý člen pochopí, že je jenom nepatrnou
součástí velkého celku. …Pozná, že musí potlačit volání své touhy a svých ambicí v okamžiku, kdy by
mohl uškodit skupině. Začne mu být jasné, že skupina musí přežít, aby mohl přežít jednotlivec.”
„Skupina AA – kde to všechno začíná.“
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Procedura třetího odkazu
Procedura třetího odkazu AA je speciální způsob volebního postupu, který se používá v první řadě
pro volbu delegátů, regionálních delegátů a zejména důvěrníků. Je považována za typickou pro společenství AA. Na první pohled se zdá, že vnáší prvek náhodnosti do záležitosti, která by jinak měla výhradně
záviset na úsudku většiny. V běžné praxi prokázala velkou účinnost při eliminaci vlivu některých frakcí
a skupin, které, jak se zdá, prospívají ve většině politických prostředí. Znesnadňuje, ba co více, téměř
znemožňuje jednotlivým kandidátům provádět nátlak na voliče, protože ti mohou vybírat z velkého
množství kandidátů. Mnohem důležitější je, že motivuje další kandidáty, kteří mohou být jinak velmi
schopní, ale nemají počáteční podporu voličů, aby ve volbách spíše setrvali, než aby z nich odstoupili.
Postup je následující:
 Jména všech způsobilých kandidátů se napíší na tabuli. Všichni voliči (delegáti oblastní nebo celostátní konference) odevzdají svůj hlasovací lístek se jménem jednoho kandidáta. Počet hlasů pro
každého kandidáta se zapíše k jeho jménu na tabuli.
 První kandidát, který získá 2/3 hlasů je zvolen.
 S ukončením účasti kandidátů ve volbách se začíná po druhém volebním kole. Jestliže kandidát
obdrží méně než 1/5 z celkového počtu hlasů, je jeho jméno z volební procedury vyřazeno. Musí
však zůstat dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. (Jestliže jsou na druhém místě kandidáti se
stejným počtem hlasů, do další volby postupuje kandidát s nejvyšším počtem hlasů a všichni kandidáti na druhém místě.)
 Po třetím kole voleb jsou automaticky vyřazeni kandidáti, kteří získají méně než 1/3 z celkového
počtu hlasů. Musí však zůstat dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. (Jestliže jsou na druhém
místě kandidáti se stejným počtem hlasů, do další volby postupuje kandidát s nejvyšším počtem
hlasů a všichni kandidáti na druhém místě.)
 Jestliže po čtvrtém kole voleb neobdržel žádný z kandidátů 2/3 hlasů, jsou automaticky vyřazeni
všichni kandidáti s výjimkou dvou kandidátů s nejvyšším počtem hlasů. Jestliže jsou na druhém
místě kandidáti se stejným počtem hlasů, do další volby postupuje kandidát s nejvyšším počtem
hlasů a všichni kandidáti na druhém místě. Nyní požádá předsedající hlasující voliče o rozhodnutí,
zda bude volba pokračovat pátým kolem. Hlasuje se zvednutím ruky a rozhoduje prostá většina
hlasů. Pokud je rozhodnuto v neprospěch pátého kola, volba pokračuje okamžitým losem za pomoci „klobouku“. Je-li rozhodnuto pro pokračování volby, provede se závěrečné páté kolo. V případě, že ani páté kolo hlasování nerozhodne, provede se volba losem z „klobouku“.
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Hlasovací procedura 5. konceptu – vyslyšení menšinových názorů
V průběhu různých jednání může nastat potřeba, aby se projevilo skupinové svědomí. Toto probíhá
nejčastěji za pomoci hlasování. Pro hlasování je potřeba co nejpřesněji definovat, o čem se bude hlasovat
tak, aby nebylo možné hlasovací otázku vyložit jiným způsobem, jenž by měl na průběh hlasování vliv.
Služebník, který řídí jednání (dále jako vyhlašující), vyhlásí hlasování o otázce, na kterou je možno
odpovědět „Ano“ nebo „ne“, případně je možné se zdržet hlasování. Je-li to potřeba, rozdělí se hlasování
do několika samostatných hlasování.
Po ukončení hlasování provede volební komise sečtení hlasů, a služebník, který vyhlašuje hlasování,
se zeptá těch, kteří dali menšinový hlas, aby sdělili ostatním účastníkům svůj důvod. Účastníci, kteří
během hlasování vybrali možnost, která je podle počtu hlasů menšinová, mají právo, nikoliv však povinnost sdělit důvod pro svoji volbu.
Po vyslyšení těchto menšinových hlasů se vyhlašující zeptá delegátů s právem hlasu, zda někdo na
základě vyslyšení těchto menšinových názoru chce změnit své předešlé hlasování. Pokud se najde byť
jediný hlasující, který chce změnit své rozhodnutí, je hlasování neplatné a hlasuje se znovu. Tentokráte je
výsledek konečný a vyslyšení menšinového hlasu se již nekoná. V případě, že svou volbu nikdo změnit
nechce, je hlasování potvrzeno s původním výsledkem.
Volby:
Pokud je potřeba vyhlásit volby, je jejich průběh zpravidla tajný. Před samotnými volbami proběhne
představení jednotlivých kandidátů. Po představení jsou kandidáti požádáni, aby na dobu volby opustili
místnost.
Pokud je jeden kandidát na jednu služební pozici, pak je možné hlasovat systémem ‚pro, proti, zdržel
se‘. Pokud je více kandidátů na jednu služební pozici, provádí se hlasování tak, že každý hlasující napíše
na hlasovací lístek jméno toho, komu dává hlas. Lístek, který bude obsahovat jmen více, bude označen
jako neplatný hlas, hlasy pro jednotlivé kandidáty se sečtou. Kandidát s nejmenším počtem hlasů se vyřadí a hlasování se opakuje pro zbylé kandidáty. Volba pokračuje do rozhodnutí.
Pokud se vyskytne situace, kdy mají dva nebo více kandidátů na posledním místě stejný počet hlasů,
z dalšího hlasování se vyřadí všichni. Pokud mají kandidáti po posledním kole volby stejný počet hlasů,
volba se opakuje. Jestliže by se situace s rovností hlasů opakovala i po opakované volbě, je možné rozhodnutí přenechat Vyšší moci a rozhodnout pomocí losu. Výsledek losu je brán jako konečný.
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2. Skupina AA
Definice skupiny AA
V dlouhém znění naší třetí tradice se píše: „Naše členská základna by měla zahrnovat všechny, kteří trpí
alkoholismem. Proto bychom neměli odmítat nikoho, kdo se chce uzdravit. Členství v AA by rovněž nemělo nikdy záviset na penězích nebo na splnění nějakých požadavků. Jestliže se dva nebo tři alkoholici
sejdou za účelem dosažení střízlivosti, mohou se prohlásit za skupinu AA pod podmínkou, že jako skupina
nejsou spojeni s žádnou jinou organizací.“
Prvořadým cílem každé skupiny AA je přinášet (předávat) alkoholikům poselství AA. Členství ve
skupině AA nevyžaduje podání formální přihlášky, má být volbou jednotlivce. Jestliže se jednotlivec
prohlásí za člena skupiny AA, a přitom není schopen se přizpůsobovat principům AA, neudělují se mu
žádné tresty a neměl by být ze skupiny vyloučen.
Další objasnění skupiny AA se nachází ve znění Dvanácti konceptů pro celosvětovou službu, konkrétně ve dvanáctém konceptu, garance šest:
 Za nepřizpůsobení se principům AA nelze vyměřit žádný trest.
 Nelze vyměřovat žádné poplatky – pouze dobrovolné příspěvky.
 Z AA nelze nikoho vyloučit – členství je závislé výhradně na rozhodnutí jedince.
 Každá skupina AA si může své záležitosti spravovat podle svého – pouze je vyžadováno, aby
svým jednáním nepoškozovala AA jako celek.
 Jakákoliv skupina alkoholiků, která se sejde za účelem dosažení střízlivosti, se může prohlásit za
skupinu AA pod podmínkou, že jako skupina není spojená s žádnou jinou organizací.
Někteří členové AA se scházejí ve specializovaných skupinách – pro muže, ženy, mladé lidi, lékaře,
homosexuály apod. Jestliže jsou všichni členové alkoholici a jestliže mají dveře otevřené pro všechny
alkoholiky, kteří hledají pomoc, bez ohledu na jejich zaměstnání, rasový původ nebo jiný rozlišovací
znak, a jestliže splňují ostatní ukazatele definující skupinu AA, pak se mohou nazvat skupinou AA.
Jak založit novou skupinu?
Na založení skupiny AA jsou potřeba 2 - 3 alkoholici, místnost pro mítink, doporučená literatura AA,
seznam mítinků a další doplňky.
Podrobnější informace si lze vyžádat v Kanceláři všeobecných služeb se sídlem Ambrožova 729,
500 02 Hrade Králové nebo na emailové adrese: info@aamail.cz.
Informaci o vzniku nové skupiny je doporučeno zaslat prostřednictvím tzv. Registračního listu skupiny
Kanceláři všeobecných služeb AA v ČR, popřípadě organizační komisi. Každá skupina při zařazení
do seznamu skupin AA v ČR dostane bezplatně tento Manuál služeb, menší množství literatury a doporučený formát setkání.
Domovská skupina AA
Všichni členové AA jsou obyčejně vítáni na setkáních kterékoliv skupiny AA a cítí se tam jako doma.
Většina členů však přišla na to, že je důležité patřit k jedné skupině, kterou nazývají „domovská“. Je to
skupina, ve které přijímají zodpovědnost. S členstvím ve skupině totiž přichází také právo hlasovat
o záležitostech, které se týkají skupiny a rovněž AA jako celku. Ve své domovské skupině mají právo
hlasování pouze její členové.
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Druhy mítinků (setkání) skupiny
Přestože každá skupina si může svobodně určit vlastní formát a strukturu, zkušenosti ze zahraničí i naše
vlastní ukázaly, že skupiny, které pracují v souladu s tradicemi a pokyny AA, fungují nejlépe.
Z hlediska složení účastníků setkání mohou být mítinky (setkání) uzavřené nebo otevřené:
Uzavřený mítink
je pouze pro alkoholiky, nebo pro ty, kteří si myslí, že mohou mít problémy s pitím. Setkání jsou omezena na místní skupiny AA nebo hostující členy z jiných skupin. Obvykle to jsou neformální diskuse věnované problémům členů a otázkám Dvanácti kroků, Dvanácti tradic, Dvanácti konceptů, témata odvozená
od článků v časopisech atd. Pro všechny schůzky je společné sdílení zkušeností, síly a naděje členů,
za účelem poskytnutí příležitosti hovořit o konkrétních projevech jejich alkoholického problému.
Otevřený mítink
je setkání přístupné pro každého, kdo má zájem o program AA, zaměřený na uzdravování se z alkoholismu (partneři, přátelé aj.). Lidé, kteří nejsou závislí na alkoholu – hosté, se mohou účastnit jako pozorovatelé.
V závislosti na průběhu (formátu) a zaměření mítinku mohou existovat následující setkání:
Diskuzní mítink
Ať už jde o uzavřené či otevřené setkání, člen AA, který slouží jako sekretář, otevře setkání obvyklým
způsobem a vybere téma, o kterém se bude hovořit. Přitom čerpá z literatury AA. Tématem může být
například strach, svoboda, ochota, vděčnost, sponzorství a další.
Speaker´s mítink
Člen, který slouží jako sekretář, předá slovo jinému členovi nebo několika členům, kteří se dělí o své
osobní příběhy. Tito členové jsou dopředu určeni a tato setkání bývají často otevřená. Pokud skupina
nemá vhodného mluvčího, může poprosit o pomoc jiné skupiny.
Mítink pro začátečníky
Obyčejně jsou vedené členem skupiny, který je už nějakou dobu střízlivý; často jde o setkání diskuzní,
zaměřené na pomoc začátečníkovi prostřednictvím otázek a odpovědí, nebo může být zaměřené na 1., 2.
nebo 3. krok.
Mítink o krocích, tradicích, Modré knize (workshop)
Mnohé skupiny věnují některá setkání postupnému podrobnějšímu studiu každého kroku nebo každé
tradice. Takové setkání zpravidla vede člen skupiny, který je v programu AA delší dobu a může tudíž
sdílet své zkušenosti. Pokud skupina takového člena nemá, a přesto chce takové setkání uskutečnit, je
dobré poprosit o pomoc jiné skupiny,
Organizační mítink ( BM -byznys mítink)
Čas od času je třeba ve skupině diskutovat o záležitostech skupiny, informovat skupinu o aktivitách AA
jako celku, o financích skupiny, rozhodnout o přebytečných penězích, volit členy do služeb skupiny atd.
Záleží na skupině, zda zvolí pravidelný termín tohoto setkání (měsíčně, čtvrtletně apod.), nebo svolání
setkání ponechají na služebníkovi, který má toto na starost.
Rozhodování ve skupině se děje na základě informovaného svědomí skupiny. To znamená, že byly prostudované všechny dostupné informace k danému tématu a že byly vyslechnuty všechny názory. Svědomí
skupiny je kolektivní svědomí všech členů skupiny a formuje se na základě podstatné shody při řešení
záležitostí před tím, než dojde ke konečnému kroku.
Skupinová inventura
Setkání, na kterém se členové snaží zkoumat účinnost naplnění základního cíle skupiny, zda se jim daří
pomáhat alkoholikům uzdravovat se prostřednictvím dvanácti kroků, zda se skupině daří žít podle tradic
AA. K tomu poslouží např. otázky sestavené na základě společných zkušeností AA (viz příloha).
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Popis služby ve skupině AA
Jestliže má skupina fungovat a předávat poselství AA, je třeba zabezpečit ve skupině určité činnosti.
Společným úsilím a ochotou členů skupiny dokážeme například:
 zajistit a udržet si místo společných setkání
 připravit program setkání
 vybírat příspěvky sedmé tradice a správně je rozdělovat a využít zabezpečit literaturu schválenou
Konferencí všeobecných služeb
 zabezpečit dostupnost časopisu AA „Cesta“ a seznamu setkání skupin v ČR
 připravit občerstvení
 poskytnout pomoc alkoholikům z okolí při hledání místa setkání vyslechnout volání o pomoc
 ujasňovat a řešit problémy skupiny
 udržovat nepřetržitý kontakt se zbytkem AA - na úrovni interskupiny (pokud existuje)
i na celostátní úrovni
 předávat poselství v léčebných zařízeních, věznicích a školách
Podle deváté tradice by AA jako takové nikdy nemělo být organizováno, ale můžeme vytvářet služební
rady nebo komise přímo odpovědné těm, kterým slouží. Určitý malý stupeň organizovanosti však potřebujeme už ve skupině. Kdyby si všichni řekli, že někdo jiný uvaří kávu (obstará literaturu apod.), jaký by
byl výsledek? Nebude káva, literatura ani nic jiného. Skupina si tedy vybere ze svých členů důvěryhodné
služebníky pro tu kterou službu a určuje minimální délku jejich střízlivosti a dobu, po kterou bude služba
vykonávaná.
Skupina může mít například následující služebníky:
 jednatel skupiny
 služebník na telefonu
 služebník na e-mailu skupiny, pokud skupina má zřízenou e-mailovou schránku sekretář mítinku
 služebník pro literaturu
 pokladník
 delegát všeobecných služeb – služba delegáta je popsána v samostatném bodě
V početně velkých skupinách mohou být služby rozděleny mezi více služebníků, v malých skupinách
mohou být služby kombinované. Vždy záleží pouze na skupině, jaké služebníky bude mít. Některé skupiny mohou mít například služební pozici člena, který vítá přicházející na setkání, kronikáře, archiváře, služebníka pro nováčky a jiné.
Jednatel skupiny
 koordinuje aktivity s ostatními služebníky skupiny
 zastupuje skupinu v jednání s pronajímatelem prostor, podílí se na přípravě nájemních smluv,
zpravidla je uveden jako kontaktní osoba
 dává nájemní smlouvy k podpisu jednateli Sdružení pro služby Anonymním alkoholikům v ČR,
z.s. (Smlouvu s pronajímatelem uzavírá sdružení jako právnická osoba)
 oznamuje informace o důležitých aktivitách nebo událostech AA, udržuje nástěnku, pokud ji
skupina má
 udržuje a aktualizuje důvěrný seznam jmen, adres, tel. čísel, e-mailových adres členů skupiny,
pokud k tomu má souhlas každého člena
 udržuje seznam výročí členů skupiny, pokud si to skupina přeje
 zajišťuje, aby Kancelář všeobecných služeb (pokud funguje) nebo organizační komise byla informovaná o všech změnách adres míst setkání nebo služebníků skupiny
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Služebník na telefonu
Členové, jejichž telefonní čísla, případně jména, jsou veřejně uvedena (např. na webových stránkách AA
ČR, v časopisu Cesta apod.) by měli být připraveni převzít plnou zodpovědnost jako kontakty skupiny.
To znamená, že takové telefonní číslo bude volně k dispozici v rámci Společenství a že kontakt je připraven kdykoliv:
 přijmout volání o pomoc
 podat informaci ohledně setkání skupiny (čas a místo, kdy je otevřený, nebo uzavřený mítink)
 poskytnout kontakty na jiné skupiny
 poskytnout kontakty na jiné dvanáctikrokové programy k případné pomoci, například na Al-Anon,
DDA, CoDA, SAA, SA, GA, NA.
Pokud není možné přijmout telefon okamžitě, je vhodné poslat SMS zprávu, že zavoláme, až to bude
možné – a opravdu co nejdříve zavolat.
Služebník na e-mailu
Člen, který převezme službu na e-mailu skupiny, zajišťuje tytéž činnosti jako služebník na telefonu,
a kromě toho informuje skupinu o přijatých zprávách v rámci společenství AA, odpovídá na dotazy zaslané mailem.
Sekretář mítinku
Zahajuje a vede mítink podle doporučeného formátu. Záleží na skupině, zda určí u této služby délku služebního období nebo zda na každém mítinku určí sekretáře příštího mítinku a zda určí délku střízlivosti
služebníka jako podmínku. Člen, který vede mítink, by měl znát literaturu AA a měl by na mítink připravit nějaké téma.
Služebník pro literaturu
Tento člen zabezpečuje, aby literatura schválená Konferencí všeobecných služeb, brožury a časopis Cesta
byly na setkáních k dispozici na dobře viditelném místě. Na základě rozhodnutí skupiny objednává literaturu a časopis na adrese: info@aamail.cz.
Pokladník
Pokladník přijímá do pokladny peníze a hradí výdaje skupiny. Vede jednoduchou evidenci příjmů a výdajů skupiny (viz vzor), která by měla být ostatním členům k nahlédnutí. Podává skupině hlášení o tom,
kolik peněz bylo vybráno a na co. Zpravidla to bývá jedním z bodů programu na byznys mítinku. Ve
skupinách, které nepořádají byznys mítinky, záleží na požadavku skupiny.
Pokladník by měl být poctivý a spolehlivý. Měl by mít za sebou přiměřenou dobu nepřetržité střízlivosti –
nejlépe alespoň jeden rok.
Důležitost rotace ve službách
Rotace služeb tradičně brání tomu, aby dobrovolníci „zamrzli“ ve svých služebních pozicích.
Práce pro společenství, stejně jako téměř všechny ostatní činnosti v AA, rotuje, aby se na ní mohli
podílet všichni. Po skončení služebního období většina členů pokračuje v dalších druzích služby v AA.
Tímto způsobem se brání možným problémům vzniklým vlivem ega osobnosti; nedojde tak k vybudování mocenské pozice nebo k získání prestiže; nedojde ke zneužití jednotlivce nebo k tomu, že je mu
něco nařizováno; a takto může stále více a více členů sdílet prospěch, který jednotlivci přináší poskytování služby.
Může být těžké opustit službu v AA, kterou máte rádi. Pokud jste odváděli dobrou práci, pokud
okolo sebe upřímně nevidíte nikoho ochotného, kvalifikovaného nebo majícího čas, a pokud vaši přátelé
souhlasí, pak je to obzvlášť těžké. Ale může to být opravdový krok v růstu – krok k pokorné skromnosti,
což je pro některé lidi spirituální podstatou anonymity.
Bývalí služebníci, kteří už naplnili svoje závazky a odpovědnost, by měli přiměřeným způsobem
předat svoje vědomosti a poznatky získané ve službě svým následovníkům. Jedná se o sponzorství ve
službě, které není o nic méně důležité než sponzorství v programu.
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Finance, peníze AA – 7. tradice
Skupiny AA jsou plně soběstačné díky dobrovolným příspěvkům svých členů. Finanční potřeby
skupiny jsou obvykle uspokojeny vybíráním „do klobouku“, který koluje nebo je umístěn na viditelném
místě při každém setkání.
O použití takto vybraných prostředků rozhoduje skupinové svědomí. Obecně mohou být použity
na úhradu nájemného, nákup literatury, občerstvení i jako příspěvek na cestovné zvolených členů skupiny
k šíření poselství v léčebnách, školách apod. Ze svých prostředků skupiny také mohou přispět na účast
svého delegáta na setkání Interskupiny nebo na Konferenci všeobecných služeb.
Zkušenosti ukazují, že zůstatek větší než přiměřená rezerva v pokladně skupiny může způsobit zbytečné rozepře. Za rozumnou rezervu je obecně považována výše trojnásobku měsíčního nájmu a dalších
známých výdajů. Proto je vždy lepší přebytek odeslat dál, kde najde další využití. Většinou skupiny takto
přispívají na celostátní účet Anonymních alkoholiků, ze kterého jsou hrazeny náklady na provoz webových stránek AA, na vydávání literatury AA v českém jazyce, na pořádání Konferencí všeobecných
služeb a další výdaje schválené Konferencí všeobecných služeb. Z celostátního účtu lze přispět na
celosvětový účet GSO nebo do Mezinárodního fondu literatury. Z těchto fondů přichází finanční
výpomoc zemím, kde se společenství AA nově formuje a nemá tak velký počet členů, aby jejich příspěvky umožnily uspokojit potřeby růstu společenství. To se týká zejména možnosti překladů literatury AA
do jejich rodného jazyka, účast národních delegátů na regionálních či světových konferencích. I naše
společenství bylo v minulosti takto podporováno např. tím, že dostalo tisíce výtisků knihy Anonymní
alkoholici v češtině zcela zdarma.
Mimo vybírání „do klobouku“ mohou členové AA oslavit své výročí střízlivosti zasláním daru
vděčnosti na celostátní účet ve výši dle svého uvážení. Také mohou přispět v listopadu, který je v AA
měsícem vděčnosti. Tyto dary vděčnosti by v úhrnu neměly překročit hranici 10 000,- Kč za rok.

Delegát všeobecných služeb
Delegát všeobecných služeb ztělesňuje propojení skupiny AA se společenstvím AA ČR jako celkem.
Zastupuje skupinu na interskupině (pokud funguje), nebo přímo na Konferenci všeobecných služeb –
předkládá myšlenky a požadavky své skupiny, vyjadřuje se k projednávaným tématům programu
Konference všeobecných služeb a hlasuje podle skupinového svědomí své skupiny. A naopak přináší zpět
do skupiny výsledky jednání a informuje členy skupiny o aktivitách všeobecných služeb v jejich lokalitě.
Pouze když delegát udržuje skupinu informovanou a komunikuje se skupinovým svědomím, může
Konference všeobecných služeb jednat za AA jako celek. Delegát může pomáhat své skupině s řešením
různých problémů, zejména problémů týkajících se tradic.
Je vhodné, aby delegát měl alespoň 2 roky nepřetržité střízlivosti v programu AA, byl aktivním členem
vysílající skupiny, aby měl zkušenosti ve službě AA a byl seznámen s programem a tradicemi AA.
Měl by důvěrně znát literaturu AA přeloženou do češtiny a měl by být ochotný uplatňovat principy před
osobnostmi.
Delegát je volen skupinou speciálním typem volební procedury, zvané Procedura třetího odkazu, která
je specifická pro AA a v praxi se osvědčila jako velmi úspěšná při eliminování vlivu jednotlivců na ostatní členy skupiny.
Délku služebního období delegáta určuje skupinové svědomí. Doporučená délka služebního období
delegáta je 2 roky.
Zároveň s delegátem se volí i náhradník pro případ, že by se delegát nemohl zúčastnit jednání na
úrovni interskupiny či Konference všeobecných služeb.
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3. Interskupina AA
Definice interskupiny
Interskupiny AA mohou být zakládány skupinami AA, a to v případě potřeby zajištění služeb, které
přesahují možnosti jedné skupiny AA v určité spádové oblasti. Již několik skupin AA může vytvářet
interskupiny AA, dávat jim jakékoliv jméno, určit oblast a rozsah činnosti a kontaktní informace.
Na základě zkušeností AA se ukazuje, že aby bylo možné efektivně vykonávat předávání svého poselství
a mít finanční prostředky pro provádění společných podniků, neměly by interskupiny být příliš malé ani
příliš velké.
Interskupina podporuje skupiny AA při dosahování hlavního společného cíle: přinášení poselství
alkoholikovi, který stále trpí. Používá pro tento účel spojené síly, činnosti a jednotu s cílem zajistit
fungování služeb a jejich zachování, které by jednotlivé skupiny AA, odkázané jen samy na sebe, nebyly
schopné plnit.
Pokud se interskupina domnívá, že je příliš velká, a že to ztěžuje spolupráci a kontakt se skupinami,
může být rozdělena do dvou nebo více interskupin. Pokud skupina svým skupinovým svědomím rozhodne, že interskupina hájí nedostatečně její zájmy, případně porušuje dle jejich názoru tradice AA, může
z interskupiny vystoupit, nebo se připojit k jiné interskupině.
Režim akcí interskupiny, typy služeb, jejich úkoly, kritéria, která by měla splňovat odpovědná osoba
ve službě v interskupině, pravidla jejího výběru této osoby a její funkční období určuje svědomí interskupiny a uloží ho v Listině interskupiny. Zásady obsažené v Listině interskupiny jsou v souladu s duchem
Dvanácti kroků, Dvanácti tradic, a Dvanácti konceptů AA. Listiny jsou užitečné pro rozvoj oficiálních
publikací interskupin společenství AA v Čechách.
Na setkání interskupiny, přes delegáta vybraného skupinou AA, se přenáší individuální hlas skupiny
AA. Rozhodnutí, které učinili společně delegáti skupin, se prostřednictvím těchto delegátů dostává zpátky
ke skupinám, čímž vznikne první důležitý článek v toku informací a interakce mezi různými úrovněmi
AA struktury. Rozhodnutí interskupiny jsou v souladu se čtvrtou tradicí pro skupiny pouze doporučená.
Interskupina rozhoduje o tom, kolikrát ročně se chce setkat (může to být např. jednou za měsíc nebo
jednou za dva měsíce), na jakém místě a v kolik hodin. Doporučuje se setkání alespoň 4x v roce.
Interskupina má možnost vybrat své delegáty, a tím přenést vyjádření svého skupinového svědomí,
jakož i skupinového svědomí svých skupin na Konferenci všeobecných služeb. V případě, že své zástupce
na konferenci vysílá interskupina, pak by již neměli své delegáty vysílat jednotlivé skupiny, jež jsou
v dané interskupině zainteresovány.

Činnosti interskupiny
Interskupina je důležitou součástí sítě kanceláří AA, která je vyjádřením partnerství mezi skupinami
a komunitou – stejně jako samotné skupiny AA jsou partnerstvím jednotlivých členů. Tyto kanceláře
vznikají s cílem provádět společné funkce, které nejlépe zajistí centralizovaný subjekt: obvykle je řídí,
udržují a financují příslušné skupiny ve společném zájmu. Kanceláře pomáhají skupinám předávat poselství AA alkoholikům, kteří stále trpí. Metody a cíle se v jednotlivých místech liší, ale obecně interskupina
nebo centrála odpovídá za následující:
1. Reakce na telefonické nebo osobní kontakty alkoholiků, a tam, kde je to vhodné, zajištění dobrovolníků, kteří se se zájemci setkají a doprovodí je na mítink AA.
2. Vyřizování telefonických a emailových dotazů, směřování na příslušné skupiny a rozdělování práce
v rámci dvanáctého kroku podle zeměpisného klíče tak, aby nováčkům byla zajištěna pomoc.
3. Distribuce aktuálních kalendářů setkání pořádaných AA.
4. Skladování a prodej literatury AA.
5. Komunikace se zapojenými skupinami: časté vydávání pravidelných zpravodajů, kterými se skupiny
navzájem informují.
6. Organizace systémů výměny mluvčích (speakers) na setkáních skupin.
7. Koordinace činností výborů interskupiny.
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8. Poskytování informací o léčebnách, nemocnicích a domech na půli cesty v oblasti působení interskupiny.
9. Vyřizování žádostí o informace o AA od místních médií, příspěvky do pořadů místních televizí
a rádií.
10. Udržování komunikace a spolupráce – nikoli sdružování – s místními obcemi a pomoc odborníkům
v řešení problému alkoholismu.

Setkání interskupiny
Interskupiny by měly pořádat svá setkání zpravidla čtyřikrát do roka nebo podle potřeby. Setkání interskupiny jsou pracovní, a proto by měla mít formát pracovního jednání. Hlavní důraz musíme klást na
vedení setkání v rámci dvanácti tradic a dvanácti konceptů.
Jedno setkání v roce by mělo být vyhrazeno pro výroční všeobecné setkání, na kterém služebníci
z komisí předkládají výroční zprávy a členové interskupiny provádějí jejich hodnocení. K datu konání
výročního setkání interskupiny se provádí rotace jednotlivých služebníků. Agenda setkání, kterou připravují příslušní služebníci, musí být odeslána do všech skupin AA s dostatečným předstihem, aby mohla
být jednotlivá témata ve skupinách prodiskutována, aby mohly být vzneseny připomínky, a aby mohly být
vzneseny požadavky k nově projednávaným tématům. Skupiny AA seznámí se svými postoji své delegáty.
Setkání interskupiny se mohou zúčastnit pozorovatelé, ale ti nemají právo hlasovat. Mohou však
vyjádřit svůj postoj vůči projednávanému tématu, pokud je k tomu předsedající setkání vyzve.

Služebníci v interskupině
Interskupina by si měla zvolit svého předsedu, místopředsedu, sekretáře, pokladníka a další služebníky
s různými zodpovědnostmi podle aktuálních potřeb, například služebníka zodpovědného za distribuci
literatury. Tito služebníci by měli mít za sebou určité období nepřetržité střízlivosti, ideálně více než dva
roky. Doporučená délka jejich služebního období by měla být nejméně dva roky a nejvíce čtyři roky.
Mimořádnou pozornost je potřeba věnovat řádnému naplánování rotace jednotlivých služebníků tak,
aby v jednom termínu neskončili službu všichni služebníci najednou. Je doporučena postupná rotace.
Pokud se některá služební pozice uvolní v období mezi setkáními interskupiny, můžou na uvolněnou
služební pozici služebníci interskupiny doplnit vlastní volbou nového služebníka, a to na omezené časové
období do příštího setkání interskupiny. Na následujícím setkání interskupiny proběhne oficiální volba
služebníka na takto uvolněnou pozici.
Služebníci interskupiny mohou na dočasnou dobu doplnit vlastní volbou nové služebníky buď z řad
delegátů, nebo z členů jednotlivých skupin AA. A to v případech, kdy je nutné zajistit mimořádné služby
v rámci interskupiny, například při organizování interskupinových sjezdů nebo mimořádných informačních setkání. Na dočasnou dobu si interskupina může vytvořit dílčí komise, a to pro zajištění speciálních
požadavků na nesení poselství trpícímu alkoholikovi.
Služebníci interskupiny – popis
 Předseda interskupiny: Je zodpovědný za svolávání a konání setkání interskupiny, schvaluje agendu setkání a schvaluje zápisy ze setkání před jejich zveřejněním. V období mezi setkáními interskupiny vykonává potřebná rozhodnutí, ale musí o nich neprodleně informovat na následujícím
setkání.
 Místopředseda interskupiny: V případě nepřítomnosti předsedy přebírá jeho zodpovědnosti.
 Sekretář interskupiny: Spolu s předsedou připravuje agendu a zápisy ze setkání, zajišťuje jejich
distribuci do jednotlivých skupin s dostatečným předstihem, aby mohly být ve skupinách
projednány. Zpracovává poštu a předává požadavky přicházející na interskupinu jednotlivým
služebníkům. Je ve styku s Kanceláří služeb a zajišťuje neprodlené předávání zápisů do kanceláře.
 Pokladník interskupiny: Je zodpovědný za řádné finanční hospodaření, dbá na pokrytí finančních
požadavků, které z činnosti interskupiny vycházejí. Je zodpovědný za vytvoření a udržování
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potřebné finanční rezervy. Předkládá interskupině zprávu o hospodaření a dbá o neprodlené
přesunutí nadbytečných finančních zdrojů na účet Kanceláře služeb. Hospodaření by mělo být
transparentní a o jeho stavu by měl pokladník informovat na každém setkání interskupiny.
Příspěvky jednotlivých skupin musí být řádně zaúčtovány, aby mohl každý delegát na své skupině
informovat o stavu jejich příspěvků. Kontrola hospodaření probíhá jednou ročně a o jeho výsledku
informuje pokladník ve výroční zprávě.
Specializovaní služebníci – popis
Specializovaní služebníci pro kontakt s různými organizacemi jsou interskupinou voleni podle potřeby
a spolupracují v rámci interskupiny v interskupinové komisi.
 Služebník pro kontakt s věznicemi: je zodpovědný za koordinaci a komunikaci s vězeňskými skupinami AA a za kontakt s pracovníky vězeňské služby.
Služebník pro kontakt s veřejností: zajišťuje komunikaci s lidmi a organizacemi mimo společenství AA, udržuje seznam vhodných mluvčích a komunikuje se zástupci tisku, rozhlasu a televize.
 Služebník pro kontakt s lékaři: zajišťuje komunikaci s lékařskou komunitou, předává informace
o společenství AA lékařům a psychologům.
 Služebník pro kontakt se zaměstnavateli: komunikuje se zástupci firem zaměstnávající pracovníky
a s pracovními agenturami.
 Služebník pro kontakt na telefonu: koordinuje činnost služeb na telefonu.
 Služebník pro distribuci literatury: zajišťuje distribuci literatury do jednotlivých skupin AA na
základě jejich požadavků, připravuje a distribuuje startovací balíčky pro nově zakládané skupiny,
zajišťuje dostatečné rezervy jednotlivých položek na skladu literatury a dbá o řádné finanční hospodaření v oblasti literatury.

Volby do služeb interskupiny
Služba je výsadou každého člena AA. Požadujeme, aby uchazeči o službu v interskupině měli
minimálně dva roky střízlivosti, založené na uplatňování programu AA, a měli za sebou službu v rámci
své skupiny AA. V nově vytvořených interskupinách je možné požadovat kratší dobu střízlivosti.
Interskupiny přistupují s péčí a promyšleně k těmto volbám, protože je známo, že jejich efektivní
průběh do značné míry závisí na dovednostech a odhodlání sloužit. Kandidáti služeb v interskupině jsou
vybírání z osob, jimž se dostalo důvěry a přijetí a jsou doporučováni skupinou AA interskupinové radě.
Aby bylo možné účinně řídit průběh voleb, účastníci setkání jmenují volební komisi (typicky složenou
ze třech členů). Členové volební komise si mezi sebou zvolí předsedu. Pro každou služební pozici se
hlasuje zvlášť s využitím volební procedury třetího odkazu popsané výše v tomto manuálu.
Právo volit mají:
 Delegáti skupin AA, které jsou součástí interskupiny.
 Všichni zvolení služebníci interskupiny v případě, že nejsou delegáty skupin AA.
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Delegát interskupiny pro všeobecné služby
Delegát všeobecných služeb ztělesňuje propojení interskupiny AA se společenstvím AA ČR jako celkem. Zastupuje interskupinu na Konferenci všeobecných služeb – předkládá myšlenky a požadavky své
interskupiny, vyjadřuje se k projednávaným tématům programu konference a hlasuje podle skupinového
svědomí své interskupiny. A naopak přináší zpět do skupiny výsledky projednání a informuje členy
interskupiny o aktivitách všeobecných služeb v jejich lokalitě. Pouze když delegát udržuje interskupinu
informovanou a komunikuje se skupinovým svědomím, může Konference všeobecných služeb jednat za
AA jako celek. Delegát může pomáhat své interskupině s řešením různých problémů, zejména problémů
týkajících se tradic.
Je vhodné, aby delegát měl alespoň 4 roky nepřetržité střízlivosti v programu AA, byl aktivním členem
vysílající interskupiny, aby měl zkušenosti ve službě AA a byl seznámen s programem a tradicemi AA.
Měl by důvěrně znát literaturu AA přeloženou do češtiny a měl by být ochotný uplatňovat principy před
osobnostmi.
Delegát je volen interskupinou speciálním typem volební procedury, zvané Procedura třetího odkazu,
která je specifická pro AA a v praxi se osvědčila jako velmi úspěšná při eliminování vlivu jednotlivců na
ostatní členy skupiny.
Délku služebního období delegáta určuje skupinové svědomí. Doporučená délka služebního období
delegáta je 2 roky.
Zároveň s delegátem se volí i náhradník pro případ, že by se delegát nemohl zúčastnit jednání Konference všeobecných služeb.
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4. Konference všeobecných služeb (KVS)
Proč potřebujeme konferenci všeobecných služeb?
Na tuto otázku skvěle odpověděl Bernard B. Smith, důvěrník třídy A, později předseda rady důvěrníků
a jeden z tvůrců struktury Konference všeobecných služeb, při své zahajovací řeči v roce 1954:
„Možná nepotřebujeme Konferenci všeobecných služeb k zajištění našeho vlastního uzdravení. Potřebujeme ji však k zajištění uzdravení alkoholika, který stále klopýtá v temnotě na ulici, která je nedaleko
od této místnosti. Potřebujeme ji k zajištění uzdravení dítěte, které se narodí právě této noci a je předurčeno k alkoholismu. Potřebujeme ji, společně s dvanáctým krokem, k poskytnutí stálého útočiště pro
všechny alkoholiky, kteří v následujících pokoleních mohou najít v AA své znovuzrození, které i nás
přivedlo zpět do života.
Potřebujeme ji, protože si více než kdokoli jiný uvědomujeme zničující účinky lidského nutkání
po moci a prestiži, a tomuto musíme zabránit v pronikání do společenství AA. Konferenci všeobecných
služeb také potřebujeme, abychom zabránili touhám členů vládnout AA a současně také uchránili společenství před anarchií; potřebujeme ji k ochraně společenství AA před rozpadem a zároveň ji potřebujeme,
abychom předešli přílišné integraci. Potřebujeme ji proto, aby Anonymní alkoholici jako celek a každý
Anonymní alkoholik jako jedinec byli hlavním pramenem Dvanácti kroků, Dvanácti tradic a veškerých
služeb.
Potřebujeme ji k zajištění skutečnosti, že změny uvnitř AA přijdou pouze jako odpověď na potřeby
a přání celého společenství AA, a ne jako reakce na nějaký rozmar. Potřebujeme ji k zabezpečení skutečnosti, že dveře místností AA nebudou nikdy zamčené, aby všichni lidé s problémem alkoholu do nich
mohli vstoupit a cítit se vítáni, a to vždy. Potřebujeme ji k zajištění jistoty, že se Anonymní alkoholici
nikdy nebudou ptát nikoho, kdo AA potřebuje, na jeho nebo její rasu, vyznání nebo sociální postavení.“

Součásti Konference všeobecných služeb
Konference všeobecných služeb má tři nepostradatelné části:
Za prvé se Konferenci všeobecných služeb předkládá úplná a vyčerpávající zpráva o aktivitách společenství a Rady všeobecných služeb (Rady důvěrníků) v předchozím roce, která klade důraz zejména
na plnění hlavních rozhodnutí předchozí KVS. Princip zodpovědnosti jednotlivých služebníků vůči společenství je velmi důležitý, a proto vyhradí moderátoři Konference všeobecných služeb dostatek času
pro pečlivé zvážení všech zpráv předkládaných Radou všeobecných služeb a jednotlivými komisemi.
Za druhé je součástí každé Konference všeobecných služeb posouzení všech důležitých témat, která ve
velké míře ovlivňují společenství. Na žádné téma, které KVS zvolí, by nemělo být nahlíženo abstraktně,
ale jako na věc, která je životně důležitá, a která ovlivňuje náš primární účel zůstat sami střízliví a předávat poselství střízlivosti stále trpícímu alkoholikovi.
Za třetí Konference všeobecných služeb vytváří závěrečnou zprávu obsahující všechna rozhodnutí,
která byla učiněna, a to formou jasných instrukcí pro jednotlivé služebníky společenství tak, aby si tito
služebníci byli jisti tím, co mají v následujícím roce dělat. KVS musí připravit přesný a srozumitelný
návod těm, kteří budou plnit její přání, a potom prověří, zda byly její návrhy naplněny.

Definice Konference všeobecných služeb
Konference všeobecných služeb by měla dohlížet na ducha tradic AA, starat se o to, aby se nikdy nestala centrem nebezpečného bohatství nebo moci; aby základním principem hospodaření bylo rozumně
využívat dostatečné finanční fondy a rezervy; aby nikomu ze svých členů nesvěřila neoprávněné pravomoci nad ostatními členy; aby všechna důležitá rozhodnutí byla dosahována pomocí diskuse, voleb a kdykoliv je to možné, za pomoci jednomyslné shody; aby její činnost nikdy nevedla k osobním trestům, ani
nezavdávala příčiny k veřejným sporům; aby nikdy nejednala jako vláda, a aby při svém jednání a smýšlení navždy zůstala demokratická stejně jako společenství, kterému slouží.
Všeobecné záruky Konference všeobecných služeb, dvanáctý koncept
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Aby Společenství AA bylo jednotné, a dbalo na dodržování Dvanácti tradic ve všech svých záležitostech, je třeba, aby služby, které jsou vykonávané na základě našeho hlavního účelu – předávání poselství
trpícím alkoholikům – měly zastoupení v podobě volených důvěryhodných služebníků z řad členů
společenství a ochotných odborníků, se kterými spolupracujeme. Tito jsou členy Rady všeobecných
služeb (Rady důvěrníků) a jejích komisí.
Tím je zajištěn bezprostřední výkon všech potřebných rozhodnutí a akcí – tím plníme svou odpovědnost: když kdokoliv kdekoliv vztáhne ruku o pomoc, tak najde nataženou pomocnou ruku AA.
Všechny tyto činnosti jsou dle možností průběžně sdělovány celému společenství AA pomocí informačního seznamu mailových adres, korespondencí se skupinami a časopisu AA Cesta. Vždy se o nich
však jedná, rozhoduje a podává zpráva na každoročním setkání Konference všeobecných služeb. Zde jsou
zastoupeny všechny skupiny AA, které mají zájem podílet se na službách našeho společenství. Prostřednictvím těchto delegátů a jejich hlasů dosahujeme kolektivního svědomí, které je jedinou a konečnou
autoritou ve všech našich záležitostech.
Konference všeobecných služe se koná jedenkrát ročně. Svolává ji Rada všeobecných služeb skrze
Organizační komisi s pomocí Kanceláře všeobecných služeb. Pozvánka s udáním místa a data je rozeslána písemnou nebo elektronickou formou jednotlivým skupinám a interskupinám nejpozději tři měsíce
před termínem konání KVS. Program Konference všeobecných služeb (KVS) je třídenní. KVS se zabývá
jednotlivými náměty, vzešlými od skupin, interskupin AA nebo jednotlivých členů. Tito je mohou zaslat
na Radu všeobecných služeb nebo Organizační komisi nejpozději dva měsíce před termínem konání
KVS. Každá skupina a interskupina dostane navržený program nejpozději měsíc před termínem konání.

Účastníci Konference všeobecných služeb
Účastníci Konference všeobecných služeb s právem hlasu
 Delegáti – dva zvolení delegáti za skupinu v případě že skupina není zapojena do interskupiny,
nebo čtyři zvolení delegáti z interskupin.
 Členové Rady všeobecných služeb (Rady důvěrníků)
 Jeden zástupce každé komise (pro literaturu, finanční, organizační a pro kontakt s veřejností) Národní delegáti
 Služebník Kanceláře všeobecných služeb
Další účastníci Konference všeobecných služeb bez práva hlasu s právem se vyjadřovat k probíraným
tématům
 Zahraniční pozorovatelé a vyslaní pozorovatelé jednotlivých skupin nebo interskupin
 Moderátoři
 Členové komisí, kteří nejsou delegáty
 Zástupce redakce časopisu Cesta
 Pokladníci
Služebníci KVS
Organizační komise vybere služebníky KVS z účastníků bez práva hlasu (kromě moderátorů) a shromáždí návrhy na moderátory KVS pro příští rok z delegátů druhého pořadí.
 Moderátoři
Konference všeobecných služeb volí pro následujícího rok dva moderátory, jednoho muže a jednu ženu a jejich náhradníky. Moderátoři vedou celý průběh Konference všeobecných služeb a nemají právo
hlasovat. Záměrem této služby je zabezpečit, aby KVS probíhala v souladu s Manuálem služeb, Dvanácti
tradicemi a Dvanácti koncepty. Moderátoři se začlení do Organizační komise a podílejí se na tvorbě
programu. Doporučuje se, aby moderátor Konference všeobecných služeb měl alespoň 3 roky nepřetržité
střízlivosti.
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Moderátor dbá na to:
 Aby se všechna důležitá rozhodnutí přijímala na základě diskuse, hlasování a všeobecné shody
(kdykoliv je to možné).
 Aby žádnému z členů Konference všeobecných služeb nebyla udělena neoprávněná pravomoc nad
jinými.
 Aby podle 5. konceptu bylo dodržováno právo menšiny „odvolat se“, které zajistí, že bude
vyslechnut názor všech i jednotlivců a že budou v diskusi, případně v opakovaném hlasování, pečlivě zváženy žádosti o nápravu.
 Mandátová komise
Komise má tři členy jmenované Organizační komisí. Členové komise jsou jmenováni ještě před zahájením jednání Konference všeobecných služeb. Úkolem komise je ověřit mandáty a zajistit sčítání hlasů
v průběhu hlasování na KVS.
 Zapisovatel
Zapisovatele jmenuje Organizační komise. Úkolem zapisovatele je tvorba zápisu o průběhu Konference všeobecných služeb.
 Rozdělení delegátů do jednotlivých komisí
Organizační komise rozdělí před zahájením KVS ty delegáty, kteří nejsou stálými členy komisí, do
těchto komisí pomocí losu.

Průběh Konference všeobecných služeb
Jednání Konference všeobecnýchslužeb
Toto je navržený formát jednání. Rozhodnutím delegátů může být změněn nebo upraven.
Den první:
 Úvodem se moderátor zeptá mandátové komise, kolik je přítomno účastníků KVS s právem hlasu,
a zda je KVS usnášeníschopná.
 Poté moderátor předloží ke schválení program jednání. Při tom podá krátkou informaci o přípravě
Konference všeobecných služeb, navržených tématech a jejich rozdělení do příslušných komisí.
Také podá informaci o nezařazených tématech.
 Organizační komise předloží k projednání a schválení návrh zařazení členů Konference všeobecných služeb do jednotlivých komisí pro jednání na konferenci.
Den druhý:
 Mandátová komise na úvod jednání ověří usnášeníschopnost Konference všeobecných služeb.
 KVS projedná plnění usnesení z předchozí KVS, zprávy o činnosti Kanceláře všeobecných služeb,
Rady všeobecných služeb (Rady důvěrníků), jednotlivých komisí a národních delegátů, kteří byli
vysláni na mezinárodní setkání. Dále projedná zprávu Kontrolní komise Sdružení pro služby
Anonymním alkoholikům ČR, z.s. Po jednotlivých zprávách je utvořen prostor pro diskusi na dané téma.
 Jednání komisí k tématům Konference všeobecných služeb.
 Komise předloží návrhy řešení na písemné podněty přijaté k projednání na KVS Organizační komisi.
Den třetí:
 Mandátová komise na úvod jednání ověří usnášeníschopnost Konference všeobecných služeb.
 Přednesení zpráv komisí z jejich jednání a projednání a přijetí usnesení Konferencí všeobecných
služeb.
 Volby služebníků na další KVS, nových členů Rady všeobecných služeb (Rady důvěrníků)
a nových národních delegátů.
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Konference všeobecných služeb schvaluje návrh zápisu z jednání KVS. Každý delegát obdrží
zápis se všemi schválenými materiály do 30 dnů od konání Konference všeobecných služeb.

Národní delegát
Národní delegát ztělesňuje propojení Konference všeobecných služeb se společenstvím AA jako celkem – předkládá myšlenky a požadavky společenství AA v ČR (dále jen společenství), vyjadřuje se
k projednávaným tématům programu ESM a WSM a hlasuje podle skupinového svědomí společenství.
A naopak přináší zpět do společenství výsledky jednání a informuje členy společenství o aktivitách celosvětových všeobecných služeb. Pouze když delegát udržuje společenství informované a komunikuje
se skupinovým svědomím, může Konference všeobecných služeb jednat za AA jako celek. Delegát může
pomáhat společenství AA s řešením různých problémů, zejména problémů týkajících se tradic.
Je vhodné, aby delegát měl alespoň 6 let nepřetržité střízlivosti v programu AA, byl aktivním členem
společenství, aby měl zkušenosti ve službě AA a byl seznámen s programem a tradicemi AA. Měl by
důvěrně znát literaturu AA přeloženou do češtiny a měl by být ochotný uplatňovat principy před osobnostmi.
Delegát je volen Konferencí všeobecných služeb speciálním typem volební procedury, zvané Procedura třetího odkazu, která je specifická pro AA a v praxi se osvědčila jako velmi úspěšná při eliminování
vlivu jednotlivců na ostatní členy společenství.
Délka služebního období delegáta je 4 roky.
Požadavky na národního delegáta
Povinnosti delegáta
 Každý delegát na ESM přispěje svými zkušenostmi z AA v jeho/její zemi.
 Je zodpovědností každého delegáta, aby zajistil, že všechny zásadní informace, zkušenosti, návrhy
atd. z ESM budou předány společenství AA v jeho zemi. To zahrnuje: podat zprávu Radě všeobecných služeb, Konferenci všeobecných služeb a společenství jako takovému. Všichni delegáti
by měli zajistit, že jejich země si je vědoma existence a účelu ESM fondu a její zodpovědnosti vůči němu.
Kvalifikace národních delegátů
 Delegáti jsou zvoleni nebo vybraní společenstvím nebo Radou důvěrníků své země – nejsou
samozvaní.
 Mimo případy, kdy delegát zastupuje dvě nebo více zemí, by měl/a žít a pokud možno i být občanem dané země.
 Delegáti by měli být schopní komunikovat v anglickém nebo španělském jazyce a pokud jsou členy AA, měli by mít nejméně 6 let trvalé střízlivosti v AA. Potřeba tlumočníka může komplikovat
plnohodnotnou účast ve všech oblastech WSM. Země, které potřebují tlumočníky, by měly zvážit
související náklady.
 Delegáti by měli mít zkušenosti se službou na národní úrovni. Měli by projevovat schopnost vést
a organizovat a mít upřímný zájem o služby, povědomí a lásku k AA a mít čas zúčastnit se WSM
a měli by být zcela seznámeni s fungováním AA ve své zemi.
 Po návratu by si měli udělat čas a podávat zprávy o WSM svému společenství.
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5. Rada všeobecných služeb (též Rada důvěrníků)
Definice a činnosti Rady všeobecných služeb
Rada všeobecných služeb se skládá z maximálně sedmi důvěrníků třídy B – alkoholiků a z důvěrníků
třídy A – lidí bez problému s alkoholem. Celkový počet členů rady se může lišit, ale musí být vždy lichý,
aby při hlasování byla zachována možnost dosažení prosté většiny.
Ze svého středu si Rada všeobecných služeb vybírá předsedu a jeho zástupce. Předseda musí mít
ukončený nejméně jeden rok služby v Radě všeobecných služeb.
Rada všeobecných služeb rozhoduje o záležitostech AA v období mezi KVS a za svá rozhodnutí se
KVS zodpovídá. Při projednávání jednotlivých otázek si může na své jednání přizvat jednotlivé členy
komisí nebo jednotlivé členy společenství AA.
Rada všeobecných služeb ve spolupráci s Organizační komisí připravuje jednání Konference všeobecných služeb.
Rada všeobecných služeb je hlavní výkonnou složkou služby pro Konferenci všeobecných služeb AA
v ČR. Je primárně zodpovědná za finanční politiku AA, vydávání a šíření AA literatury, dodržování
autorských práv a vydávání časopisu Cesta. Nikdo z jejích členů však nemůže ovlivňovat šéfredaktora
časopisu Cesta a zasahovat do jeho rozhodnutí nebo rozhodnutí redakční rady o zveřejnění či nezveřejnění některého z příspěvků.
Ze závažného důvodu může Rada všeobecných služeb odvolat důvěrníka 3/4 většinou hlasů všech
členů, kteří rozhodují dle svého vlastního uvážení. Pokud je důvěrník členem Sdružení pro služby
Anonymním Alkoholikům ČR, z.s., může být odvolán 3/4 většinou hlasů celého společenství bez udání
důvodu, pokud bude jeho odvolání v souladu s nejlepšími zájmy Anonymních alkoholiků jako celku.

Důvěrník – definice
Důvěrník by měl být schopen věnovat potřebný čas k výkonu služby v Radě všeobecných služeb
(Radě důvěrníků) a ve službách společenství AA obecně, aniž by to ublížilo jeho rodině nebo kariéře.
Mnoho důvěrníků vneslo do rady rozsáhlé obchodní nebo odborné zkušenosti, což má největší význam
při utváření struktury záležitostí Rady všeobecných služeb, Konference všeobecných služeb a administrace služeb AA. Stejně tak se předpokládá odpovědnost za služby, které vykonává Rada všeobecných
služeb.
Důvěrník by měl být rozhodný, měl by mít dobrý úsudek, objektivitu a měl by být schopný vyjadřovat
svoje vlastní názory a postoje.
Důvěrník by měl mít důkladnou znalost služební struktury AA, historie společenství a mít schopnost
vést lidi, které mu umožní pomáhat AA růst ve svém vlastním prostoru s minimálním třením a maximem
dobré vůle. Měl by se řídit láskou a respektem k AA ve svém okolí a být schopen informovat Radu všeobecných služeb o směřování skupin a výborů interskupin, a vysvětlovat činnostrady skupinám.

Důvěrník třídy A – člověk bez problému s alkoholem
Důvěrník třídy A je vybírán z řad lidí, kteří nemají problém s alkoholem, lékařů, právníků či jiné odborné veřejnosti a měl by mít významný přínos pro společenství. Jako nečlen společenství může pod
svým
jménem představovat společenství AA a jeho program veřejnosti, aniž by narušil anonymitu členů AA.
Měl by znát Dvanáct tradic AA a důsledně zachovávat anonymitu členů AA.
Důvěrník třídy A je navrhován buď členy Rady všeobecných služeb (Rady důvěrníků) nebo
Organizační komisí a schvalován Konferencí všeobecných služeb.
Jeho funkční období trvá čtyři roky a může být znovu zvolen na konci svého funkčního období.
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Důvěrník třídy B – alkoholik
Důvěrník by měl být minimálně pět let trvale střízlivý, měl by být aktivním členem skupiny AA,
pracovat jako člen Konference všeobecných služeb a mít bohaté zkušenosti s dvanáctikrokovým programem, dobrou znalost Dvanácti tradic a zkušenosti ve službě v AA.
Důvěrník třídy
B
je
navrhován
buď
členy Rady
všeobecných služeb, nebo
Organizační komisí a schvalován Konferencí všeobecných služeb.
Funkční období trvá čtyři roky.
Rada všeobecných služeb může jmenovat pracovní komise pro různé účely, které právě potřebuje k naplnění potřeb a cílů Konference všeobecných služeb. Například: Komise pro spolupráci
s duchovními, Komise pro službu na telefonu a emailový kontakt, Komise pro používání internetu,
Komise pro aktualizaci služebního manuálu, Komise pro archiv, Komise pro spolupráci s věznicemi,
Komise pro spolupráci s odbornou veřejností, Komise pro spolupráci s léčebnami apod.
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6. Komise
Jednotlivé komise slouží k tomu, aby v daných oblastech (informace pro veřejnost, literatura, přípravy
Konferencí všeobecných služeb a sjezdů), bylo možné efektivně pracovat na vývoji záležitostí napomáhajících k šíření poselství AA, k řešení aktuálních problémů apod.
Komise jsou tedy funkčními nástroji Rady všeobecných služeb (Rady důvěrníků), která se na ně obrací
s úkoly a případně schvaluje konkrétní postupy nebo návrhy, kterým se daná komise chce věnovat.
(Kterou literaturu překládat nebo vydávat, rozpočty na setkání typu Konference všeobecných služeb
a sjezd atd.)
Členy komisí mohou být členové AA se zájmem o službu v dané komisi a s nezbytnými předpoklady.
Délka trvání služby v dané komisi je 4 roky. Rotace by měla probíhat kontinuálně. Komise předkládají
zprávu o své činnosti Radě všeobecných služeb a na Konferenci všeobecných služeb.
V případě potřeby je možno zřizovat další komise buď jako stálé komise nebo komise jednorázově
zřízené ke splnění určitého cíle.

Literární komise









Pracuje na zajištění nezbytné literatury AA.
Připravuje překlady dosud nepublikovaných titulů do češtiny, jejich korektury, licence a následně
tisk.
Řeší kontakt s GSO v New Yorku ohledně publikací a dotisků.
Stará se o distribuci literatury ve spolupráci s Kanceláří všeobecných služeb
Vydává informační brožurku pro veřejnost.
Sestavuje a aktualizuje seznam externích překladatelů a korektorů.
Sestavuje doporučenou verzi používaných materiálů AA pro skupiny. (znění 12 kroků a 12 tradic,
úryvky z literatury.)
Dohlíží na jazykovou úroveň a korektnost ve všech textech.

Komise pro kontakt s veřejností








Má za úkol zajistit, aby se informace o AA dostaly na veřejnost. Zabezpečuje dobrý vztah
s různými médii, poskytuje jim užitečné informace o AA. Podniká všechny potřebné kroky
pro zachování anonymity členů AA v médiích.
Podporuje jednotlivé skupiny při rozvíjení vztahů s veřejností a odborníky.
Navrhuje strategie pro rozvoj spolupráce s veřejností, s duchovními a s odborníky ve zdravotnictví. Pomocí tvorby jednoduchých manuálů pomáhá s instruktáží dobrovolníků, kteří provádí
informační mítinky v léčebnách, ve vězeních, ve školách a na dalších místech.
Založí a udržuje databázi informací o všech aktivitách a kontaktech v této oblasti, aby byla zajištěna kontinuita. Taková databáze slouží jako zdroj informací a inspirace pro příchozí nové
služebníky.
Spravuje webové stránky společenství a řídí jejich torbu a úpravy.
Jmenuje služebníky, kteří se starají o správu kontaktní emailové adresy.
Jmenuje služebníky, kteří mají službu na kontaktních telefonech.
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Organizační komise
 Zabývá se veškerými organizačními otázkami ve společenství AA v ČR.
 Zajišťuje místo, termín, eventuálně i ubytování delegátů Konference všeobecných služeb, ve spolupráci s Radou všeobecných služeb připravuje program jednání a časový harmonogram, rozesílá
pozvánky skupinám, zajišťuje prezenci delegátů, občerstvení a zápis z jednání.
 Ve spolupráci s pořádající skupinou (skupinami) celostátního sjezdu připravuje program, pozvánky a zajišťuje jejich rozeslání.
 Vyhledává a kontaktuje nové kandidáty pro službu v jednotlivých komisích a v redakci časopisu
Cesta.
 Eviduje délku služeb jednotlivých služebníků ve služebních strukturách AA, informuje Konferenci všeobecných služeb o nadcházející rotaci volených služebníků, shromažďuje návrhy kandidátů
do služeb, navrhuje Konferenci všeobecných služeb složení jednotlivých komisí. Navrhuje
Mandátovou komisi na jednání KVS. Provádí rozdělení delegátů do jednotlivých komisí v rámci
Konference všeobecných služeb.
 Zodpovídá za rozeslání zápisu z Konference všeobecných služeb jednotlivým delegátům a účastníkům KVS.

Finanční komise








Stará se o správu financí společenství AA s ohledem na fungování společenství a naplňování jeho
hlavního cíle.
Připravuje rozpočet na daný rok a předkládá jej na KVS ke schválení delegátům. Rovněž zpracovává finanční podklady pro rozhodování Rady všeobecných služeb (Rady důvěrníků) mezi KVS
a hlídá čerpání financí. Společenství může rovněž v rámci 7. tradice přispívat na světový fond literatury AA (AAWS New York) pro podporu vydávání literatury v jiných jazycích.
Kontroluje čerpání schváleného rozpočtu.
Pokladníci spravují účty společenství, proplácejí náklady, jež vzniknou společenství AA v rámci
předávání poselství.
Rovněž pro potřeby Konference všeobecných služeb sestavuje zprávu o hospodaření za uplynulé
období. Tuto zprávu stejně jako rozpočet předkládá KVS ke schválení.
Vydává doporučení k neočekáváným výdajům mezi Konferencemi všeobecných služeb Radě
všeobecných služeb. Stejně tak kontroluje naplňování rozhodnutí Rady všeobecných služeb po
finanční stránce. Komise vybírá kandidáty na služby pokladníků společenství.

Neaktivní služebník
Jestliže dojde k situaci, kdy je některý ze služebníků jednotlivých komisí neaktivní ve službě
po dobu překračující šest měsíců, je doporučeno, aby ho předseda komise kontaktoval a požádal ho, aby
na svou služební pozici rezignoval. Na jeho služební pozici navrhne předseda komise náhradníka a o jeho
nominaci informuje Radu všeobecných služeb (Radu důvěrníků). Pokud je neaktivním služebníkem předseda komise, pak přechází jeho povinnosti na zástupce s tím, že zástupce kontaktuje neaktivního předsedu, požádá ho o rezignaci a přebírá předsednictví komise. Na následujícím jednání komise provede volbu
svého zástupce a informuje Radu všeobecných služeb.
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7. Sdružení pro služby Anonymním alkoholikům ČR, z.s.
Účel
Činnost spolku je zaměřena na poskytování služeb a podpory skupinám Anonymních alkoholiků
(AA) v České republice. Jedná se o skupiny lidí, kteří se sdružují za účelem poskytování vzájemné
pomoci při léčbě své závislosti na alkoholu pomocí doporučeného programu 12. kroků Anonymních
alkoholiků.
Hlavní činnosti spolku:
 Pomoc při vytváření nových skupin Anonymních alkoholiků.
 Provádění právních úkonů jménem Anonymních alkoholiků České republiky a za jednotlivé
skupiny AA, neboť tyto nemají právní subjektivitu.
 Koordinace činnosti jednotlivých skupin AA.
 Provozování Kanceláře všeobecných služeb AA v České republice.
 Provoz webové prezentace s informacemi o skupinách AA v České republice, včetně obnovování
vlastnictví příslušné domény a zajištění webhostingu podle potřeb.
 Podávání informací zájemcům z řad ostatních občanů o činnosti skupin AA zprostředkováním
kontaktů s existujícími skupinami.
 Spolupráce se skupinami pro rodinné příslušníky alkoholiků či jinak závislých (Al-anon, DDA,
CODA) Spolupráce s ostatními společenstvími Anonymních alkoholiků v zahraničí.
 Spolupráce s Generální služební organizací AA v New Yorku. Pořádání světových akcí.
 Tisk knih a letáčků pro vlastní potřebu.

Kontrolní komise
Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi
(Konferenci všeobecných služeb).
Kontrolní komisi tvoří revizor volený radou spolku, který spolupracuje se dvěma poradci volenými členskou schůzí (Konferencí všeobecných služeb). Jejich funkční období trvá 4 roky. Žádný poradce
nemůže svou funkci vykonávat dvě funkční období po sobě jdoucí a nesmí být zároveň členem Rady
všeobecných služeb (Rady důvěrníků).
Kontrolní komise jedná minimálně 1x ročně. Jednání Kontrolní komise svolává a řídí revizor.
Kontrolní komise je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
Kontrolní komise zejména:
a. Kontroluje hospodaření spolku, upozorňuje Radu všeobecných služeb na nedostatky a navrhuje
řešení na jejich odstranění.
b. Kontroluje dodržování stanov a interních pokynů spolku.
c. Předkládá zprávu o své činnosti členské schůzi (Konferenci všeobecných služeb).
Při zabezpečení tohoto účelu se spolek řídí 12. tradicemi Anonymních alkoholiků a 12. koncepty
služeb Anonymních alkoholiků.

28

8. Kancelář všeobecných služeb
Činnosti Kanceláře všeobecných služeb
Centrální Kancelář všeobecných služeb sídlí na adrese Ambrožova 729, 500 02 Hradec Králové.
Je hlavním centrem pro předávání informací o společenství AA v České republice. Je registrovanou
kanceláří Sdružení pro služby Anonymním Alkoholikům – Česká republika, z.s. Návštěvníci jsou v naší
kanceláři vždy vítáni.
Kancelář všeobecných služeb je centrálním bodem pro koordinaci, ukládání a předávání „bohatství“
zkušeností AA, které společenství získalo v celém průběhu své existence. Kancelář poskytuje celému
společenství rozmanitou škálu služeb. Je zde také centrální sklad literatury a archiv AA a řídí se z ní
distribuce literatury.
Kancelář všeobecných služeb ve spolupráci s jednotlivými komisemi zajišťuje skladování a prodej
literatury, udržování registru skupin AA, poskytuje podklady a pomoc Kontrolní komisi při kontrole
finančního hospodaření. Pomáhá redakci časopisu Cesta skladovat a distribuovat jednotlivá vydání
časopisu. Pomáhá Organizační komisi při organizování Konference všeobecných služeb, Celostátního
setkání AA a je pracovním nástrojem Rady všeobecných služeb (Rady důvěrníků). Veškerá činnost
Kanceláře všeobecných služeb se musí zakládat na řádných a smysluplných obchodních zásadách
hospodaření.
Kancelář všeobecných služeb je centrálou pro komunikaci mezi skupinami a interskupinami v České
republice a pro komunikaci s celosvětovou GSO v New Yorku, s Evropskou kanceláří všeobecných
služeb v britském Yorku a ostatními kancelářemi na celém světě.

Finanční hospodaření
Prvotním účelem je přinášení poselství trpícím alkoholikům. Pro podporu tohoto cíle společenství
shromažďuje finance v rámci 7. tradice. Rovněž spravuje finance z literatury.
V rámci sedmé tradice skupiny postupují přebytky na účet společenství AA. Rovněž mohou v rámci
skupinového svědomí společenství rozhodovat o účelu, na něž budou finance použity. Doporučené dělení
financí pro skupiny je 60 % pro skupinu, 20 % pro interskupinu a 20 % pro společenství AA v ČR. Pokud
skupina AA nemá svou interkskupinu, pak je doporučené dělení 70 % zůstává skupině a 30 % se odvádí
na účet společenství AA v ČR. Toto dělení je pouze doporučené, neboť prvořadé je přežití skupiny.

Archiv
Účelem archivu je shromažďování dokumentů a informačních materiálů za účelem zdokumentování
historie a historických událostí, které se udály v českém společenství Anonymních alkoholiků. Psané
a tištěné materiály (knihy, brožurky, věstníky a sepsané historické dokumenty), elektronické dokumenty
(ve všech formátech), fotografie a audio nahrávky jsou ukládány jako součást sbírky historických materiálů.
Archiv dohlíží na řádné shromažďování a ukládání materiálů, jeho pracovníci provádějí další vyhledávání a pátrání po historických materiálech. Základním principem jejich činnosti je zachování anonymity
zdůrazněné 12. tradicí AA.
Sbírka historických materiálů slouží zejména veteránům AA, bývalým delegátům, členům komisí,
ale i ostatním členům AA jako zdroj informací, které potřebují pro svá sdílení zkušeností a pro předávání
poselství na setkáních AA a na informačních setkáních mimo AA. V neposlední řadě jsou historické
materiály určeny zájemcům z řad nealkoholiků, např. studentům a novinářům.
Komise pro archiv (pomocná komise). Členové komise se vybírají z delegátů Konference všeobecných
služeb losem a komise se schází v průběhu konání KVS. Setkání komise se účastní člen Rady všeobecných služeb (Rady důvěrníků) pověřený dohledem nad činností archivu. Komise pro archiv projednává
návrhy a doporučení pro činnost archivu a informuje o přijatých doporučeních delegáty Konference
všeobecných služeb zprávou o činnosti. Komise na svém zasedání vybírá a navrhuje KVS ke schválení
osobu archiváře.
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Archivář je zodpovědný za umožnění přístupu do archivu. Dohlíží, aby hlavním principem při přístupu
do archivu bylo zachování anonymity. Zájemci o získání informací a studium archivu žádají o možnost
přístupu přímo archiváře, který zároveň žádosti a přístup do archivu eviduje.
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9. Časopis Cesta
Účel časopisu Cesta
Účelem časopisu Cesta je přispívat k našemu primárnímu účelu a předávat poselství AA trpícím
alkoholikům za pomoci sdílení zkušeností psanou formou, sdílení informací o dění ve společenství AA
v České republice, sdílení lokálních kontaktů na jednotlivé skupiny a interskupiny AA, Kancelář
všeobecných služeb a Radu důvěrníků. Časopis Cesta vychází 4x ročně v černobílé mutaci a rozsah
jednotlivých vydání je obvykle 32 stran, ale může se různit na základě potřeby redakční rady.

Redakční rada





skládá se z pěti dobrovolných služebníků z řad členů AA.
volí si mezi sebou zodpovědného redaktora a služebníka pro kontakt s tiskárnou.
Zodpovědný redaktor je zároveň delegátem Konference všeobecných služeb bez práva hlasovat.
Jestliže se zodpovědný redaktor nemůže Konference všeobecných služeb zúčastnit, zvolí si
redakční rada jeho zástupce.

Finance







Výdaje na vydávání časopisu by měly být pokryty výtěžkem z prodeje časopisu.
Redakční rada před Konferencí všeobecných služeb připraví návrh rozpočtu na následující rok
a zprávu o činnosti a hospodaření za rok minulý.
Zodpovědný redaktor předloží tyto dokumenty KVS k projednání a schválení.
V případě nenaplnění příjmové stránky rozpočtu z prodeje časopisu požádá redakční rada Radu
všeobecných služeb o pomoc při řešení vzniklé situace.
Doporučená cena časopisu je 30 Kč, ale prodejní cenu časopisu si redakční rada může upravit na
základě reálných provozních nákladů.
Hlavním kritériem pro stanovení ceny je potřeba předávat poselství stále trpícím alkoholiků
a nikoli ziskovost.

10. Slovníček pojmů
AA

Anonymní Alkoholici

GSO

General Services Office v New Yorku

Informované skupinové/kolektivní svědomí

Představuje podstatnou shodu při řešení určité
záležitosti, před určitým rozhodnutím. Členové skupiny se seznámí se všemi dostupnými informacemi
k dané záležitosti a před samotným hlasováním jsou
vyslechnuty a prodiskutovány všechny názory.

Rotace služebníků

Střídání služebníků v pravidelných intervalech.

Kancelář všeobecných služeb

Kancelář zajišťující různé druhy požadavků, které
vyplývají z potřeb společenství AA jako celku.
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11. Dodatky
Dodatek 1: Charta Konference všeobecných služeb ČR
Definice Charty Konference všobecných služeb AA v České republice
Charta je listinou základního významu, která stanovuje (deklaruje) soubor principů a vzájemných
vztahů, na základě, kterých může společenství AA v České republice existovat jako celek.
Konference všeobecných služeb samotná není právním subjektem a její Charta není právním nástrojem. Její principy jsou doporučeními a její přínos pro službu v AA je založen spíše na zkušenostech,
zvycích a praktickém používání, než na vyžadování striktního dodržování práva. Charta Konference
všeobecných služeb představuje neformální dohodu mezi společenstvím Anonymních alkoholiků v České
republice a důvěrníky ve službách, která stanovuje, jakým způsobem se budou realizovat základní principy služby AA v České republice.
Služební součásti Konference všeobecných služeb (KVS), kterými jsou Rada všeobecných služeb (též
Rada důvěrníků), Sdružení pro služby Anonymním alkoholikům ČR, z.s. a časopis Cesta, jsou samozřejmě ustanoveny samostatně a právně spolu vzájemně souvisí. Avšak tyto subjekty byly ustanoveny pouze
za účelem správy finančních fondů, k tvoření nezbytných smluv a k zajištění efektivního řízení.
Pouze pro účely Konference všeobecných služeb jsou důvěrníci, jednatel Sdružení pro služby
Anonymním alkoholikům ČR, z.s. a pracovníci Kanceláře všeobecných služeb členy Konference všeobecných služeb se specifickými povinnostmi, přičemž každý má právo jednoho hlasu. Důvěrníci jsou
členy KVS s pořadatelskou povinností, pracovníci Kanceláře všeobecných služeb a časopisu Cesta jsou
členy Konference všeobecných služeb s vydavatelskými povinnostmi.
Důvěrníci a vedení časopisu Cesta tradičně mohou jmenovat své nástupce. Jejich jmenování však
podléhá projednání a schválení Konferencí všeobecných služeb.
Dvoutřetinová většina hlasů usnášeníschopné KVS je podle tradice považována za závaznou pro důvěrníky nebo jiné součásti služebních struktur. Prostá většina hlasů Konference všeobecných služeb je
Radou důvěrníků považována pouze za návrh.
Charta Konference všeobecných služeb může být změněná vždy, pokud tři čtvrtiny delegátů KVS
s touto změnou souhlasí.
Ačkoli může KVS vytvářet služební organizace a řídit je, tak nikdy nesmí ani řídit, ani organizovat
společenství Anonymních alkoholiků.
Toto je podstata Charty KVS Anonymních alkoholiků v České republice.

Charta Konference všeobecných služeb AA v České republice:
1. Účel: Konference všeobecných služeb Anonymním alkoholikům v České republice je výkonným
nástrojem služby v AA v České republice, zajišťuje kontinuitu neměnnosti Dvanácti kroků
a Dvanácti tradic Anonymních alkoholiků. Konference všeobecných služeb bude vždy pouze služebním nástrojem, nikdy nebude nástrojem řízení a vlády ve společenství Anonymních alkoholiků
v České republice.
2. Složení: Konference všeobecných služeb AA v České republice bude složená z delegátů skupin
AA nebo interskupin AA, členů Rady všeobecných služeb (Rady důvěrníků), pracovníků Kanceláře všeobecných služeb a časopisu Cesta.
3. Vztah Konference všobecných služeb a společenství AA: Konference všeobecných služeb bude
jednat jménem AA v České republice tak, aby zachovala kontinuitu služby a řídila ji, bude
prostředkem, kterým může společenství AA v České republice vyjádřit svůj názor a pohled na
záležitosti týkající se životně důležitých zásad AA, případně na riskantní odchýlení se od tradic
AA. Delegáti by měli svobodně hlasovat podle svého svědomí a také by měli svobodně rozhodovat
o tom, které otázky postoupit skupinám AA jednak pro informaci, nebo jako podnět k diskuzi,
či jako přímé instrukce. Ale žádná změna ve znění článku 12 této Charty nemůže být provedena
bez písemného souhlasu třech čtvrtin všech skupin AA v České republice. Žádná změna ve znění
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Dvanácti tradic AA nebo Dvanácti kroků AA nemůže být provedena bez písemného souhlasu třech
čtvrtin všech skupin AA celosvětově, tak jak je to popsáno v usnesení přijatém Konferencí
všeobecných služeb na setkání v roce 1955.
4. Vztah Konference všeobecných služeb k Radě všeobecných služeb a jejím organizacím:
Konference všeobecných služeb nahrazuje zakladatele Anonymních alkoholiků, kteří dříve fungovali jako strážci a mentoři Rady všeobecných služeb (Rady důvěrníků) a jejích organizací.
Od Konference všeobecných služeb se očekává, že pro tento účel poskytne hodnověrný průřez míněním AA v České republice. Konference všeobecných služeb bude považována podle tradice
za usnášeníschopnou, pokud hlasují dvě třetiny všech jejích registrovaných účastníků. Dvoutřetinová většina hlasů všech volících členů Konference všeobecných služeb bude pro Radu všeobecných služeb a její služební organizace podle tradice považována za závaznou, a to za předpokladu,
že volila usnášení schopná většina členů Konference všeobecných služeb. Ale tato hlasování by
nikdy neměla ovlivnit nebo narušit zákonná ustanovení, podle kterých Rada všeobecných služeb
a její služební organizace provádějí běžnou agendu, pokud tato existují. Tradičně se rozumí,
že tříčtvrtinová většina hlasů všech členů Konference všeobecných služeb je nutná k provedení
reorganizace Rady všeobecných služeb (Rady důvěrníků) nebo služebního personálu v jejích
služebních organizacích, pokud je taková reorganizace považována za nezbytnou. Těmito procedurami může Konference všeobecných služeb požadovat rezignace, nominovat nové důvěrníky
a provádět všechny další nezbytné úpravy.
5. Volební setkání interskupin a skupin AA, složení: Volební setkání interskupin jsou složená
z volených delegátů ze všech skupin AA v oblasti působení interskupiny, které mají touhu se
zúčastnit, ze služebníků interskupiny a z předsedů komisí interskupiny. Volební setkání skupin AA
jsou složena ze všech členů skupiny, kteří ji považují za svou domovskou skupinu a kteří mají touhu se zúčastnit. Každý člen AA má právo hlasovat pouze ve své domovské skupině.
6. Volební setkání interskupin a skupiny AA, účel: Volební setkání interskupin a skupin AA se
schází jednou za dva roky, aby zvolilo služebníky interskupiny a skupiny AA, ze kterých jsou
voleni delegáti na Konferenci všeobecných služeb Anonymních alkoholiků v České republice. Tato
setkání interskupin a skupin AA se zabývají pouze záležitostmi, které se týkají služby Anonymním
alkoholikům v České republice.
7. Volební setkání interskupin a skupin AA, metody voleb služebníků interskupiny a delegátů:
Kdykoliv je to možné, jsou služebníci interskupiny a skupiny AA voleni písemnou formou hlasovacích lístků bez osobní nominace. Delegáti jsou vybíráni z těchto služebníků interskupin a skupin
AA pomocí volební procedury třetího odkazu, jak je stanoveno v „ Manuálu služeb AA“.
8. Volební setkání interskupin a skupin AA, volební období služebníků interskupin, skupin AA
a delegátů: Pokud není Konferencí všeobecných služeb stanoveno jinak, budou se volební období
delegátů interskupin a skupin AA překrývat a jejich délka bude dva roky. Přibližně v polovině
interskupin a skupin AA se budou volební shromáždění konat v sudém roce, zbývající interskupiny
a skupiny AA budou volit v lichém roce, čímž se zajistí rovnoměrná rotace delegátů Konference
všeobecných služeb.
9. Setkání Konference všeobecných služeb: Konference všeobecných služeb se sejde každý rok
v místě, které zvolí Rada všeobecných služeb, pokud není dohodnuto jinak. Mimořádné setkání
Konference všeobecných služeb může být svoláno Radou všeobecných služeb, pokud se vyskytne
závažný stav nouze. Konference všeobecných služeb může také kdykoliv, za účelem pomoci Radě
všeobecných služeb nebo jejím organizacím, poskytnout poradní názor pomocí náhradního hlasování delegátů realizovaného pomocí zaslání hlasovacího lístku buď poštou, nebo E-mailem.
10. Rada všeobecných služeb (též Rada důvěrníků), složení, pravomoci, povinnosti:
Rada důvěrníků Anonymních alkoholiků v České republice bude skupinou důvěrníků složenou
z alkoholiků a přátel AA bez problému s alkoholem, kteří mají podle tradice možnost si vybrat
svého vlastního nástupce. Tito nástupci však podléhají projednání a schválení Konferencí všeobecných služeb. Další kandidáty pro službu v Radě všeobecných služeb navrhuje Organizační komise
Konference všeobecných služeb. Členové jsou voleni Konferencí všeobecných služeb z kandidátů
navržených jak členy Rady všeobecných služeb, tak Organizační komisí pomocí volební Procedury
třetího odkazu, jak je to popsáno v „Manuálu služeb AA“. Rada všeobecných služeb (Rada důvěrníků) je hlavním služebním orgánem Konference všeobecných služeb a garantem dodržování Dvanácti tradic společenství AA. S výjimkou rozhodování v otázkách zásad,
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financí a tradic AA, které závažně ovlivňují AA v České republice jako celek, má Rada všeobecných služeb důvěru při provádění běžné agendy a obchodních záležitostí svých organizací, může
ustanovovat potřebné komise, aby mohla plnit svůj účel. Rada důvěrníků je v první řadě zodpovědná za finanční hospodaření a řízení svých organizací: Sdružení pro služby Anonymním alkoholikům ČR, z.s., časopisu Cesta a ostatních organizací, které Konference všeobecných služeb
navrhuje vytvořit. Ale nic z předchozího by nemělo narušit právo pracovníků redakce časopisu
Cesta přijmout nebo odmítnout materiál k uveřejnění. Charta a stanovy Rady všeobecných služeb
nebo kterýkoliv doplněk se k nim vztahující by měly být vždy schválené dvoutřetinovou většinou
všech členů Konference všeobecných služeb. S výjimkou kritických situací by neměly ani Rada
všeobecných služeb ani její organizace podnikat žádnou akci, která by do značné míry ovlivnila
AA jako celek, bez předchozí konzultace s Konferencí všeobecných služeb. Nicméně se rozumí,
že Rada všeobecných služeb by si za všech okolností měla ponechat právo rozhodnout, které z jejích akcí nebo rozhodnutí budou podléhat schválení Konferencí všeobecných služeb.
11. Konference všeobecných služeb, hlavní procedury: Konference všeobecných služeb vyslechne
finanční zprávu a zprávu o činnosti Rady všeobecných služeb, jejích organizací a jednotlivých komisí. Konference všeobecných služeb bude s důvěrníky posuzovat všechny předložené záležitosti,
které ovlivňují AA v České republice jako celek, povede diskuze, bude vytvářet nezbytné komise
a přijímat návrhy a usnesení, určené k informování a řízení Rady všeobecných služeb a jejích
organizací. Konference všeobecných služeb také může prodiskutovat a doporučit přiměřené reakce,
jestliže dojde k závažné odchylce od tradic AA nebo ke zneužití jména „Anonymní alkoholici“.
Konference všeobecných služeb může navrhnout jakoukoliv potřebnou interní směrnici a jmenuje
své vlastní služebníky a komise způsobem, který si vybere. Do jednoho měsíce od ukončení jednání Konference všeobecných služeb připraví Organizační komise vyčerpávající zprávu o jednání,
která bude zaslána všem delegátům a členům jednotlivých komisí, a stručný výtah z této zprávy
bude zaslán všem skupinám AA v České republice.
12. Hlavní záruky Konference všeobecných služeb: Při všech svých jednáních bude Konference
všeobecných služeb zachovávat ducha tradic AA, bude se mít na pozoru, aby se nikdy nestala místem pro nebezpečné hromadění bohatství a moci. Prozíravé vytváření dostatečných provozních
fondů s dostatečnými rezervami bude finančním principem Konference všeobecných služeb. Bude
dbát, aby žádný z jejích členů nebyl ustanoven do pozice, která by mu dala neomezenou moc nad
ostatními delegáty nebo členy AA. Zajistí, aby byla všechna rozhodnutí dosahována pomocí diskuze, volební procedury, a kdykoliv je to možné jednomyslnou shodou. Bude dbát, aby žádné jednání
Konference všeobecných služeb nezpůsobilo ani potrestání jednotlivce ani nepřispělo k veřejnému
sporu. Konference všeobecných služeb, i přes skutečnost, že může jednat ve službě Anonymním
alkoholikům, nikdy nebude provádět žádné kroky, které by připomínaly činnost vlády, a stejně
jako společenství Anonymních alkoholiků, kterému slouží, zůstane vždy demokratickou ve svém
smýšlení a činnosti.

Dodatek 2: Charta Konference všeobecných služeb (USA a Kanada)
Charta Konference všeobecných služeb
Tato Charta Konference všeobecných služeb, jak je uvedena níže, je soustavou principů a vztahů, díky
nimž může AA fungovat jako celek.
Konference všeobecných služeb samotná není právním subjektem a její Charta není právním nástrojem. Její principy jsou doporučeními a její váha pro službu AA je založena na zkušenostech, zvycích
a používání spíše než na vyžadování striktního dodržování práva. Jde o neformální dohodu mezi
Anonymními alkoholiky a jejich důvěrníky, soubor prostředků, kterými AA mohou poskytovat celosvětovou službu.
Služební odnože Konference všeobecných služeb jako Rada všeobecných služeb, Světové služby AA
a.s. a AA Grapevine a.s., jsou samozřejmě samostatně zřízeny a právně spolu vzájemně souvisí. Avšak
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tato opatření byla sestavena pouze za účelem správy fondů, k tvoření nezbytných smluv a k zajištění dobrého vedení.
Pouze pro účely Konference všeobecných služeb je několik důvěrníků, předsedů a členů personálu,
kteří jsou činní v Kanceláři všeobecných služeb, členy Konference všeobecných služeb se specifickými
povinnostmi a mají každý právo jednoho hlasu. Takže důvěrníci jsou členy Konference všeobecných
služeb s pořadatelskou povinností; ředitelé Světových Služeb AA a.s a AA Grapevine a.s. a jejich personál jsou členy Konference všeobecných služeb s vydavatelskými povinnostmi.
Tradičně, důvěrníci Rady všeobecných služeb jmenují své nástupce, kteří podléhají jednání a schválení Konferencí všeobecných služeb nebo konkrétní komisí.
Tradičně, ačkoli ne legislativně, dvě třetiny hlasů usnášeníschopné Konference všeobecných služeb,
bude bráno za závazné rozhodnutí pro důvěrníky nebo jakýkoli jiný článek služební struktury. Ovšem
prostá většina hlasů Konference všeobecných služeb bude považována pouze za návrh pro Radu všeobecných služeb.
Tato Charta může být pozměněna kdykoli, když souhlasí tři čtvrtiny všech členů Konference všeobecných služeb.
Ačkoli Konference všeobecných služeb může utvářet a řídit své světové služby, tak nikdy nesmí nařizovat nebo vládnout společenství Anonymních alkoholiků.
Taková je podstata Charty Konference všeobecných služeb Anonymních alkoholiků.
Charta samotná následuje.

Současná charta Konference všeobecných služeb (USA a Kanada)
1. Účel: Konference všeobecných služeb Anonymních alkoholiků je strážcem světových služeb,
Dvanácti kroků a Dvanácti tradic Anonymních alkoholiků. Konference všeobecných služeb bude
vždy pouze služebním orgánem, nikdy nebude vládou Anonymních alkoholiků.
2. Složení: Konference všeobecných služeb (USA a Kanada) bude složená z oblastních delegátů,
důvěrníků Rady všeobecných služeb , ředitelů Světových služeb AA a ředitelů časopisu AA
Grapevine, zaměstnanců časopisu Grapevine a Kanceláře všeobecných služeb. Ostatní země si
vytvořily vlastní nezávislé Konference všeobecných služeb (1), které se opírají o Kroky a Tradice,
chráněné Konferencí Spojených Států a Kanady. Navíc se tyto Konference všeobecných služeb
často obracejí na jednání Konference všeobecných služeb Spojených Států a Kanady o radu.
Konzultace mezi Konferencemi všeobecných služeb jsou podporovány a Světové služební setkání
delegátů z různých Konferencí všeobecných služeb se koná jednou za dva roky. Delegáti Spojených států a Kanady, kteří se účastní Světového služebního setkání, jsou vybíráni z členů Rady
všeobecných služeb. V zemích, ve kterých existuje struktura Všeobecných služeb, udělí
Konference všeobecných služeb Spojených států a Kanady místní Konferenci všeobecných služeb
výhradní právo vydávat, Konferencí schválenou literaturu. Pouze záležitosti, které závažně ovlivňují potřeby AA v celosvětovém měřítku, by měly být předmětem společného posouzení.
3. Vztah Konference všeobecných služeb k AA: Konference všeobecných služeb bude jednat jménem
AA tak, aby zachovala kontinuitu světové služby a řídila ji, a také bude prostředkem, kterým
může hnutí AA vyjádřit svůj názor na všechny záležitosti týkající se životně důležitých zásad AA
a všechny riskantní odchylky od Tradic AA. Delegáti by měli svobodně hlasovat podle jejich
svědomí a také by měli svobodně rozhodovat o tom, které otázky by se měly postoupit na
skupinovou úroveň ať pro informaci, podnět k diskuzi nebo jako jejich přímé instrukce. Ale žádná
změna ve znění článku 12 této Charty, Dvanácti tradic AA nebo Dvanácti kroků AA nemůže být
provedena bez písemného souhlasu třech čtvrtin všech skupin AA, tak jak je to popsáno v Resoluci přijaté Konferencí všeobecných služeb na setkání v roce 1955 (2).
4. Vztah Konference všeobecných služeb k Radě všeobecných služeb a jejím Korporátním služebním
organizacím: Konference všeobecných služeb nahradí zakladatele Anonymních alkoholiků, kteří
dříve fungovali jako strážci a poradci Rady všeobecných služeb a jejích služebních organizací.
Od Konference všeobecných služebse očekává, že pro tento účel poskytne hodnověrný průřez
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míněním AA. Tradičně se rozumí, že Konference všeobecných služeb bude považována za usnášení schopnou, pokud hlasují dvě třetiny všech jejích registrovaných členů. Dvoutřetinová většina
hlasů všech volících členů bude pro Radu všeobecných služeb a její služební organizace podle
tradice považována za závaznou, a to za předpokladu, že volila usnesení schopná většina členů.
Ale tato hlasování by nikdy neměla ovlivnit nebo narušit zákonná ustanovení, podle kterých Rada
všeobecných služeb a její služební organizace provádějí běžnou agendu a připravují běžné
kontrakty, které se k ní vážou. Tradičně se rozumí, že tříčtvrtinová většina hlasů všech členů
Konference všeobecných služeb, bez ohledu na zákonná ustanovení Rady všeobecných služeb,
může způsobit reorganizaci Rady všeobecných služeb, změnu ředitelů a služebního personálu (3)
jejích služebních organizací, jestliže nebo když je taková reorganizace považována za nezbytnou.
Těmito procedurami může Konference všeobecných služeb požadovat rezignace, nominovat nové
důvěrníky a provádět všechny další nezbytné úpravy bez ohledu na zákonná ustanovení Rady
všeobecných služeb.
5. Oblastní shromáždění, složení: Shromáždění, pojmenovaná jako oblastní shromáždění, jsou složená z volených služebních zástupců ze všech skupin AA, které mají touhu se zúčastnit, členů
oblastního výboru a pracovníků oblastních komisí ve všech zastoupených oblastech Spojených
států a Kanady. Obecně řečeno, každá zastoupená oblast má nárok na jedno shromáždění (4).
Ale oblasti, kde je velká populace členů AA anebo jejichž zeměpisná poloha představuje komunikační problémy, bude mít nárok na další shromáždění, jak je to stanoveno ve „Služebním manuálu
AA“ anebo v jeho dalších dodatcích.
6. Oblastní shromáždění, účel: Oblastní shromáždění se schází každé dva roky, aby zvolilo členy
oblastního výboru, ze kterých jsou voleni delegáti na Konferenci všeobecných služeb Anonymních alkoholiků. Tato oblastní shromáždění se zabývají pouze záležitostmi, které se týkají světové
služby Anonymním alkoholikům.
7. Oblastní shromáždění, metody voleb členů oblastního výboru a delegátů: Kdykoliv je to možné,
jsou členové výboru voleni písemnou formou hlasovacích lístků bez osobní nominace. Delegáti
jsou vybíráni z těchto členů výboru dvoutřetinovou většinou hlasovacích lístků nebo losem, jak je
stanoveno ve „Služebním manuálu AA“.
8. Oblastní shromáždění, volební období skupinových zástupců Všeobecných služeb, členů
Oblastního výboru a delegátů: Pokud není Konferencí všeobecných služeb stanoveno jinak, budou
se volební období překrývat a jejich délka bude dva roky. Přibližně v polovině oblastí se budou
volební shromáždění konat v sudém roce, zbývající oblasti budou volit v lichém roce, čímž se
zajistí rotace grémia Konference všeobecných služeb, jak je dále popsáno ve „Služebním manuálu
AA“.
9. Setkání Konference všeobecných služeb: Konference všeobecných služeb se sejde každý rok
v New Yorku, pokud není dohodnuto jinak. Mimořádné setkání může být svoláno, pokud se
vyskytne závažný stav nouze. Konference všeobecných služeb může také kdykoliv, za účelem
pomoci Radě všeobecných služeb nebo s ní spojeným službám, poskytnout poradní názor pomocí
hlasování buď poštou, nebo telefonem.
10. Rada všeobecných služeb: složení, pravomoci, povinnosti: Rada všeobecných služeb Anonymních
alkoholiků bude integrovaným důvěrnictvím složeným z alkoholiků a nealkoholiků, kteří volí své
vlastní nástupce, ale tito vybraní nástupci podléhají schválení Konferencí všeobecných služeb
nebo komisí. Kandidáti na regionální důvěrníky-alkoholiky jsou však nejprve vybíráni oblastmi
v jednotlivých regionech. Na Konferenci všeobecných služeb potom voličský sbor, který se skládá
z delegátů daného regionu a ze stejného počtu voličů z druhé voličské skupiny, která se skládá
z jedné poloviny z členů Konferenční komise pro důvěrníky a z druhé poloviny z členů Nominační komise pro důvěrníky, provede výběr kandidáta dvoutřetinovou většinou psaných volebních
lístků anebo losem. Tento kandidát je potom volený do Rada všeobecných služeb, důvěrníci jsou
podle tradice povinni tak učinit. Pro místo uvolněného důvěrníka ve Spojených státech a Kanadě,
může Rada všeobecných služeb specifikovat jistou agendu nebo profesní kvalifikaci. Potom
je procedura následující. Každá oblastní Konference všeobecných služeb může vybrat jednoho
kandidáta za pomoci procedury Třetího odkazu. Životopisy všech kandidátů jsou posouzeny
Nominační komisí pro důvěrníky za účelem zjištění způsobilosti. Na Konferenci všeobecných služeb se delegáti z každého regionu předem sejdou a pomocí procedury Třetího odkazu zredukují
počet kandidátů na jednoho v každém regionu Spojených států a na dva v každém regionu
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Kanady. Maximálně šest kandidátů na místo uvolněného důvěrníka ve Spojených státech a maximálně čtyři kandidáti na místo uvolněného důvěrníka v Kanadě bude předloženo volícím členům
Konference všeobecných služeb jako nominace. Volící členové Konference všeobecných služeb
budou všichni delegáti ze země nominace (US nebo Kanada) a všichni členové Nominační komise
pro důvěrníky. Tito kandidáti jsou potom voleni do Rady všeobecných služeb, důvěrníci jsou podle tradice povinni tak učinit. Rada všeobecných služeb je hlavním služebním orgánem Konference
všeobecných služeb a ve svém charakteru je v podstatě poručníkem. S výjimkou rozhodování
v otázkách zásad, financí a Tradicí AA, které závažně ovlivňují AA jako celek, má Rada všeobecných služeb naprostou volnost v jednání při provádění běžné agendy a obchodních záležitostí
služebních společností, může ustanovovat potřebné komise a volit ředitele svých přidružených
korporátní služebních entit, aby mohla plnit svůj účel. Rada všeobecných služeb je v první řadě
zodpovědná za finanční a metodickou integritu svých přidružených společností: Celosvětové
služby AA a.s. a AA Grapevine a.s. (7), ostatních služebních společností, které chce Konference
všeobecných služeb vytvořit. Ale nic z předchozího by nemělo narušit právo vydavatele Grapevine přijmout nebo odmítnout materiál k uveřejnění. Charta a stanovy Rady všeobecných služeb
nebo kterýkoliv doplněk se k nim vztahující, by měly vždy být schválené dvoutřetinovou většinou
všech členů Konference všeobecných služeb (8). S výjimkou největšího ohrožení, by neměly
ani Rada všeobecných služeb ani její služební společnosti podnikat jakoukoliv akci, která by
do značné míry ovlivnila AA jako celek bez předchozí konzultace s Konferencí všeobecných
služeb. Nicméně se rozumí, že Rada všeobecných služeb by si za všech okolností měla ponechat
právo, které z jejích akcí nebo rozhodnutí bude požadovat schválení Konferencí všeobecných
služeb.
11. Konference všeobecných služeb, její hlavní procedury: Konference všeobecných služeb vyslechne
finanční zprávu a zprávu o činnosti Rady všeobecných služeb a jejích přidružených služebních
společností. Konference všeobecných služeb bude s důvěrníky, řediteli a zaměstnanci posuzovat
všechny předložené záležitosti, které ovlivňují AA jako celek, povede diskuze, bude vytvářet
nezbytné komise a vydávat účelné resoluce (9), určené k informování a řízení Rady všeobecných
služeb a jejích přidružených organizací. Konference všeobecných služeb také může prodiskutovat
a doporučit přiměřené akce, pokud dojde k závažné odchylce od Tradic AA nebo škodlivému
zneužití jména „Anonymní alkoholici“. Konference všeobecných služeb může navrhnout jakoukoliv potřebnou interní směrnici a jmenuje své vlastní služebníky a komise způsobem, který si vybere. V závěru každoročního setkání Konference všeobecných služeb připraví vyčerpávající zprávu
o svém jednání, která je distribuována všem delegátům a členům jednotlivých komisí. Stručný
výtah z této zprávy bude zaslán skupinám AA na celém světě.
12. Hlavní garance Konference všeobecných služeb: Při všech svých jednáních Konference všeobecných služeb bude zachovávat ducha tradic AA a dávat velký pozor, aby se nikdy nestala místem
pro riskantní hromadění bohatství a moci. Prozíravé vytváření dostatečných provozních fondů
s dostatečnými rezervami bude jejím finančním principem. Bude dbát, aby žádný z jejích členů
nebyl ustanoven do pozice, která by mu dala neomezenou moc nad ostatními, že všechna rozhodnutí budou dosahována pomocí diskuze, volbou a kdykoliv je to možné jednomyslnou shodou,
že žádné jednání Konference všeobecných služeb nezpůsobí potrestání jednotlivce ani nepřispěje
k veřejnému sporu. Konference všeobecných služeb, i přes skutečnost, že může jednat ve službě
Anonymním alkoholikům, nikdy nebude provádět žádné skutky vlády a že stejně jako společenství Anonymních alkoholiků, kterým slouží, zůstane vždy demokratická ve svém smýšlení
a jednání.
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Dodatek 3: Prohlášení z Konference všeobecných služeb v roce 1955
Nabídnuto Billem W., a přijato na shromáždění k 20. výročí AA v roce 1955.
(Toto Prohlášení opravňuje Konferenci všeobecných služeb jednat za Anonymní alkoholiky
a stát se nástupci jejich spoluzakladatelů.)
My, členové setkání ke dvacátému výročí Anonymních alkoholiků, shromážděném zde v St. Louis
v červenci roku 1955, s přesvědčením uznáváme, že naše společenství nyní dospělo a je plně připraveno
převzít plně a trvale závazek Tří odkazů našeho dědictví AA- Uzdravení, Jednoty a Služby.
Věříme, že Konference všeobecných služeb Anonymních alkoholiků, jak byla založena v roce 1951
našimi spoluzakladateli doktorem Bobem S. a Billem W. a schválena důvěrníky Nadace alkoholiků,
se nyní stává plně schopnou přijmout opatrovnictví nad Dvanácti tradicemi AA a přebírá plné vedení
a kontrolu nad světovými službami našeho sdružení, jak je stanoveno v "Manuálu světové služby viz.
Třetí odkaz"(10) nedávno revidovaného naším současným spoluzakladatelem Billem W.(11) a Radou
všeobecných služeb Anonymních alkoholiků.
Také jsme se, se souhlasem Billa W., dovolali návrhu, že Konference všeobecných služeb AA by se
nyní měla stát trvalým nástupcem zakladatelů Anonymních alkoholiků a zdědit po nich všechny jejich
dřívější povinnosti a specifické zodpovědnosti, abychom se v budoucnosti vyhnuli všem možným snažením o dosažení osobní prestiže nebo moci jednotlivce; a také pro zajištění trvalého poskytování prostředků k fungování našeho společenství.
BUDIŽ TEDY ROZHODNUTO: Že Konference všeobecných služeb Anonymních alkoholiků by se
měla stát, od tohoto data, 3. července 1955 ochráncem tradic Anonymních alkoholiků, zvěčňující světové
služby našeho sdružení, hlasem skupinového svědomí našeho celého společenství a jediným nástupcem
jejích spoluzakladatelů Dr. Boba a Billa.
A TAK JE ROZUMĚNO: Že ani Dvanáct tradic Anonymních alkoholiků ani záruky z článku
XII Charty Konference všeobecných služeb nebudou nikdy změněny ani upraveny Konferencí všeobecných služeb s výjimkou, že Konference všeobecných služeb požádá o souhlas všechny registrované s
kupiny
AA na celém světě. (Měly by být zahrnuty všechny skupiny AA známé všem Kancelářím všeobecných
služeb po celém světě). (12)
Tyto skupiny budou vhodně informovány o jakémkoliv návrhu na změnu a bude jim poskytnuto
minimálně šest měsíců na zvážení. A před každým přijetím takového rozhodnutí, musí Konference
všeobecných služeb prvně obdržet v písemné formě, ve vymezeném čase, souhlas od nejméně tří čtvrtin
všech registrovaných skupin, které na návrh odpovídají.
DÁLE VĚŘÍME: Že, jak je stanoveno v článku XII Charty, Konference všeobecných služeb samotná
se váže se sdružením Anonymních alkoholiků v těchto smyslech: že ve všech jejích jednáních bude
Konference všeobecných služeb dohlížet na spirituální podstatu tradic AA, s velkou obezřetností na to,
aby se nikdy nestala místem pro riskantní držení majetku nebo dosažení moci; že vhodné provozní fondy
a rozsáhlé zálohy budou mít rozumné finanční opodstatnění; že žádný člen Konference všeobecných
služeb nikdy nebude dosazen na pozici, pro niž není vhodně kvalifikován, místo jiných; že všechna
důležitá rozhodnutí budou dosažena diskuzí, hlasováním a v nejlepším případě jednomyslnou shodou;
že žádné akce podniknuté Konferencí všeobecných služeb nebudou ohrožovat bezúhonnost jedince ani
nebudou podněcovat k jakékoliv veřejné kontroversi; že, ačkoli Konference všeobecných služeb může
jednat ve službách Anonymních alkoholiků a tradičně může řídit její světové služby, nikdy by neměla
vydávat zákony nebo předpisy závazné pro AA jako celek nebo pro jakoukoli skupinu či člena, ani se
přibližovat jednání podobnému vládnutí; a že, stejně jako společenství Anonymních alkoholiků, kterému
slouží, zůstane Konference všeobecných služeb navždy demokratickou v myšlení i činech. (Toto prohlášení bylo přijato s nadšením na Konferenci všeobecných služeb formálním hlasováním.)
St. Louis, Missouri, 3. července 1955

______________________________________________________________________________
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(1)
Slovo "Konference" použité v paragrafu 2 "Současné charty konference" je synonymem pro "
Konferenci všeobecných služeb" nebo "Všeobecnou Služební Strukturu" při jejím použití v národních
entitách mimo US/Kanadu a zatímco "Charta" může, poskytnout vedení ostatním GSO, tyto jsou stále
samostatné a nemají vázané mandáty s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon (např. Zákon o autorských právech).
(2)
Toto se vztahuje pouze na původní anglickou verzi.
(3)
Zaměstnanci v GSO jsou zaměstnanci Světových služeb AA a.s. spíše než zaměstnanci í Rady
všeobecných služeb Anonymních alkoholiků a.s. Ve všech případech termín reorganizace zaměstnanců
musí být v souladu se souvisejícími zákony, které ovlivňují zaměstnance.
(4)
Paragraf 5 je převzatý z původní "Charty" a slova "delagates area" nahrazují slova "Stát a Provincie". Věta, která původně zněla: Každý stát a provincie mají nárok na "Shromáždění", kde slovo
"Shromáždění" znamená jednu oblastní strukturu a jednoho delegáta s hlasovacím právem na Konferenci
všeobecných služeb. Státy a provincie s velkou populací členů AA budou mít nárok na dodatečné
"Shromáždění".
(5)
Oblastní shromáždění se stále scházejí jednou za dva roky, aby zvolily delegáta na Konferenci
všeobecných služeb, ale obvykle se scházejí mnohem častěji, aby řešily běžnou oblastní agendu.
(6)
Dvě služební společnosti, AAWS a.s. a AA Grapevine a.s., které jsou přidružené a nejsou tudíž
"dceřiné společnosti" Rady všeobecných služeb Anonymních alkoholiků a.s., jsou organizovány jako
samostatné neziskové společnosti, a provádění běžné agendy, vedení obchodních záležitostí a vytvářejí
"potřebných komisí" v každé z nich spočívá na jejich radách. Ale důvěrníci Rady všeobecných služeb,
pokud fungují jako členové Světových Služeb AA a.s. a/nebo AA Grapevine a.s., volí ředitele těchto
dvou služebních společností.
(7)
Viz předcházející poznámka pod čarou.
(8)
Schvalování směrnic Konferencí všeobecných služeb je spíše věcí tradice než požadavkem ze
zákona.
(9)
"Účelné rezoluce" se dnes nazývají "Doporučení Konference".
(10)
Nyní pojmenováno jako "Servisní manuál AA"
(11)
Bill zemřel 24. ledna 1971
(12)
Prohlášení: V roce 1976 Konference všeobecných služeb rozhodla, že jednání o změnách
12 Kroků AA, která by vyžadovala souhlas tří čtvrtin reagujících skupin, by neměla být nikdy ani vznesena.

Dodatek 4: Dvanáct konceptů služby v AA
Zkrácená verze
Dvanáct kroků AA je sadou principů pro osobní uzdravení. Dvanáct tradic je zárukou jednoty
společenství. Dvanáct konceptů pro světovou službu, které sepsal spoluzakladatel společenství Bill W.
v roce 1962, poskytuje skupinu vzájemně propojených principů, které pomáhají zajistit, že různé části
služební struktury AA si zachovají schopnost pohotově reagovat a být odpovědné vůči těm, kterým
slouží.
Následuje „zkrácená verze“ Konceptů, která byla schválena na Konferenci všeobecných služeb
v roce 1971
1.

Konečná zodpovědnost a veškerá pravomoc ve světové službě AA by měla vždy spočívat
v kolektivním svědomí společenství jako celku.

2.

Konference všeobecných služeb AA se stala téměř v každé praktické otázce aktivním hlasem
a platným svědomím našeho společenství jako celku v jeho celosvětových záležitostech.

3.

Pro zajištění účinného vedení bychom měli udělit každému článku AA – Konferenci všeobecných
služeb, Radě všeobecných služeb, jejím služebním podnikům, personálu, komisím a výkonným
ředitelům – tradiční „rozhodovací pravomoc“.

39

4.

Na všech úrovních zodpovědnosti bychom měli dodržovat tradiční „Právo na účast“, abychom dali
každému možnost hlasovat podle zodpovědnosti, kterou má.

5.

V celé naší struktuře služeb by mělo převážit tradiční „Právo na odvolání“ tak, aby byly vyslyšeny
hlasy menšiny a aby se osobním stížnostem dostalo pečlivého projednání.

6.

Konference uznává, že hlavní iniciativa a účinná zodpovědnost ve většině světových služebních
záležitostech AA, by měla být nesena důvěrníky konference, kteří tvoří Radu všeobecných služeb
AA.

7.

Pro Radu všeobecných služeb jsou Charta a Stanovy právními nástroji, které důvěrníky opravňují
k vedení a k spravování záležitostí týkajících se celosvětové služby AA. Charta konference není
právním dokumentem, její konečná účinnost závisí na tradicích a síle peněžního fondu AA.

8.

Důvěrníci jsou hlavními tvůrci a správci všeobecných zásad a financí. Mají opatrovnický dohled
nad jednotlivě zahrnutými a neustále aktivními služebními složkami, což vykonávají skrze možnost
volit všechny ředitele těchto konkrétních oddělení.

9.

Dobré vedení na všech úrovních služby je nezbytné pro naši další činnost a bezpečnost. Především
vedení v záležitostech světové služby, které kdysi spočívalo na našich zakladatelích, proto musí být
nutně převzato důvěrníky.

10.

Každá zodpovědnost ve službě by měla být vyvážena adekvátní pravomocí. Rozsah této pravomoci
musí být dobře definován.

11.

Důvěrníci by vždy měli mít k dispozici co nejlepší možné komise, zodpovědné vedoucí pracovníky,
administrativní síly a poradce. Schopnosti, kvalifikace, způsob řízení, ale i práva a povinnosti
budou vždy pečlivě zvažovány.

12.

Konference všeobecných služeb by měla dohlížet na ducha tradic AA, starat se o to, aby se nikdy
nestala sídlem nebezpečného bohatství nebo moci; aby základním principem hospodaření bylo
rozumně využívat dostatečné finanční fondy a rezervu; aby nikomu ze svých členů nesvěřila
neoprávněné pravomoci nad ostatními členy; aby všechna důležitá rozhodnutí byla dosahována
pomocí diskuse, voleb a kdykoliv je to možné, za pomoci jednomyslné shody; aby její činnost
nikdy nevedla k osobním trestům, ani nezavdávala příčiny k veřejným sporům; aby nikdy nejednala
jako vláda, a aby při svém jednání a smýšlení navždy zůstala demokratická stejně jako společenství,
kterému slouží.
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Dodatek 5: Registrační a změnový formulář Skupiny AA
(pro vnitřní potřebu Kanceláře služeb)



Naše členská základna by měla zahrnovat všechny, kteří trpí alkoholismem. Proto bychom neměli
odmítat nikoho, kdo se chce uzdravit. Členství v AA by rovněž nemělo nikdy záviset na penězích
nebo na splnění nějakých požadavků. Jestliže se dva nebo tři alkoholici sejdou za účelem dosažení
střízlivosti, mohou se prohlásit za skupinu AA pod podmínkou, že jako skupina nejsou spojeni
s žádnou jinou organizací. Tradice třetí – dlouhé znění.



Každá skupina Anonymních alkoholiků by měla být duchovním společenstvím, které má pouze
jediný hlavní účel – předávání svého poselství alkoholikům, kteří ještě trpí. Tradice pátá – dlouhé
znění.



Jestliže skupina nebude fungovat v souladu s Dvanácti tradicemi …může ustávat v činnosti
a zanikne.“ – Dvanáct kroků a dvanáct tradic.

Tradice AA nabádají, aby skupina AA nebyla pojmenována ani po nějakém zařízení, ani po nějaké osobě
(živé či zemřelé) a jméno skupiny by také nemělo, byť nepřímo ukazovat na spojení s nějakou sektou,
církví, politickou organizací či institucí.
Jméno skupiny: _______________________

Datum zahájení mítinků: _______________

Místo pro setkání: _____________________

Počet členů: __________________________

Adresa: _______________________________________________________________________
Kontaktní telefon: ____________________

Email: _______________________________
Den a čas setkání:

Den

PO

Hodina

________

ÚT

ST

ČT

PÁ

_______ ________ ________
_

Schází se skupina v léčebně:
Pokud ano, je setkání otevřeno pro příchozí mimo léčebnu:
Chcete, aby byla skupina umístněná na webových stránkách:

_______
_

SO

NE

________ ________

ANO NE*
ANO NE*
ANO NE*

*Nehodící se prosím škrtněte
Pro účely Konference všeobecných služeb:
Delegát: _____________________________

Email: ______________________________

Adresa: _______________________________________________________________________
Formulář je k dispozici v Kanceláři všeobecných služeb, Ambrožova 729, 500 02 Hradec Králové.
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Dodatek 6: Inventura skupiny – doporučený formát
Na úvod zahájí sekretář setkání modlitbou třetího kroku:
„Bože, nabízím se ti, abys se mnou konal, jak žádáš. Zbav mě područí mého já, abych mohl lépe vykonávat Tvoji vůli. Odstraň mé obtíže, aby vítězství nad nimi bylo svědectvím těm, kterým bych mohl být
tvojí mocí, láskou a životní cestou nápomocen. Nechť vždy konám Tvou vůli.“
Následuje čtení úryvku ze strany 63:
Poté jsme se pustili do rázných činů, z nichž první spočíval v naší osobní očistě, o kterou se mnozí z nás
nikdy ani nepokusili. Ačkoli rozhodnutí bylo samo o sobě důležitým a nezbytným krokem, mělo by jen
malý dlouhodobý účinek, kdyby nebylo následováno usilovnou snahou čelit našim vnitřním překážkám
a odstranit je.
Následuje čtení úvodu kapitoly Inventura skupiny z brožurky Skupina AA – kde to všechno začíná:
Inventura skupiny AA
Mnoho skupin pravidelně pořádá „skupinovou inventuru“, tedy mítink, kde členové hodnotí, jak plní svůj
hlavní účel: pomáhat alkoholikům uzdravit se s pomocí Dvanácti kroků AA. Někde skupiny procházejí
jednu tradici po druhé a zamýšlejí se nad tím, nakolik podle definovaných principů fungují.
Zkušenosti z minula ukazují, že není dobré, aby se v průběhu inventury navrhovaly nové body k projednání, ani aby se hlasovalo o již navržených. Když bychom to dělali, trávili bychom inventurou spíš týdny
než několik hodin. Tento proces má za úkol dospět ke kvalifikovanému skupinovému svědomí. Je
doporučeno určit si zapisovatele, který zaznamená všechny věci vzešlé z inventury a později je projednat
na pravidelném business mítinku. Klást si vzájemně otázky je v průběhu skupinové inventury dovoleno.
Je doporučeno v tomto okamžiku přečíst znění desátého kroku:
Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, okamžitě jsme se přiznali.
Ze sdílených zkušeností AA jsme vybrali několik otázek, které mohou být užitečné v procesu formulování informovaného skupinového svědomí. Skupiny si pravděpodobně doplní vlastní otázky:
1. Jaký je základní účel naší skupiny?
2. Co ještě by naše skupina mohla dělat pro to, aby lépe šířila poselství AA?
3. Přicházejí mezi nás alkoholici ze všech společenských vrstev? Odpovídá složení skupiny profilu
komunity, ve které působíme – jsou mezi námi členové se zvláštními potřebami?
4. Zůstávají nám noví členové, nebo naopak máme velkou fluktuaci? Pokud platí druhá varianta,
proč to tak je? Co můžeme jako skupina dělat, aby noví členové neodcházeli?
5. Zdůrazňujeme dostatečně význam sponzorství? Jak účinně? Jak bychom to mohli dělat lépe?
6. Jsme dostatečně opatrní při zachovávání anonymity členů skupiny a společenství mimo místnosti, kde se setkáváme? Daří se nám nevynášet nic ven z mítinků?
7. Zdůrazňuje naše skupina všem členům hodnotu práce, kterou odvádějí v kuchyni, při úklidu
a dalších praktických úkolech, které jsou zásadní z hlediska dvanácté tradice?
8. Mají všichni členové příležitost mluvit na mítinku a zapojovat se do skupinových aktivit?
9. S vědomím toho, že práce ve službě znamená velkou odpovědnost a nikoli důsledek nějaké
soutěže oblíbenosti – vybíráme zástupce dostatečně pečlivě?
10.Děláme vše pro to, abychom lidem nabídli atraktivní a přístupné místo setkávání?
11.Odvádí naše skupina svůj díl práce na dosahování účelu AA – s ohledem na Uzdravení, Jednotu
a Službu?
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12.Co naše skupina poslední dobou udělala pro to, aby se poselství AA dostalo k odborníkům v naší
komunitě – lékařům, duchovním, pedagogům, policistům apod., jež často jako první přicházejí
do kontaktu s alkoholiky, kteří potřebují pomoc?
13.Jak naše skupina plní svou odpovědnost z hlediska sedmé tradice?
Doporučuje se tuto část uzavřít dotazem, zda chce ještě někdo něco dodat.

Je naše skupina v souladu s Dvanácti tradicemi?
Někde skupiny procházejí jednu tradici po druhé a zamýšlejí se nad tím, nakolik podle definovaných
principů fungují.
Následující otázky byly vybrány z knih Anonymní alkoholici a Dvanáct kroků a Dvanáct tradic. Je doporučeno přečíst dlouhé znění příslušné tradice z Modré knihy a potom ji zvážit. Pokud na některou z otázek
odpovídáme ano, znamená to, nejsme v souladu s touto tradicí.
1. Klade naše skupina prospěch a zájmy jednotlivce nad prospěch a zájmy skupiny nebo AA jako
celku?
2. Dělá naše skupina něco, co překrucuje výsledky skupinového svědomí?
3. Brání naše skupina některému člověku s problémem alkoholu, aby se účastnil jejích setkání?
4. Dělá naše skupina něco, co je v rozporu s principy AA a ovlivňuje to ostatní skupiny nebo
AA jako celek?
5. Dělá naše skupina něco, co je v rozporu s předáváním poselství alkoholikovi, který hledá řešení
svého alkoholického problému?
6. Dělá naše skupina něco, co by přispívalo k podpoře, financování anebo propůjčování jména
AA jinému zařízení nebo podniku?
7. Přijímá naše skupina nějaké peníze od někoho mimo společenství AA?
8. Platíme nějaké poplatky za práci dvanáctého kroku s výjimkou poplatků za nájem mítinkové
místnosti?
9. Existuje někdo, kdo naší skupině vládl nebo jí vnucoval své představy o organizaci?
10. Formulujeme názor skupiny k veřejným otázkám, anebo podporujeme někoho mimo AA?
11. Zveřejňuje naše skupina něčí jméno nebo fotografii na veřejnosti s tím, že je to samozvaný
představitel společenství AA?
12. Vzdává naše skupina některému z členů společenství AA poctu tím, že upřednostňuje jeho
osobní mínění a názory před kvalifikovaným skupinovým svědomím?
Na závěr vytvořte seznam záležitostí, které proberete na příštím pravidelném byznys mítinku skupiny.
Je doporučeno je probírat od nejméně závažné po nejzávažnější.
Sekretář ukončí mítink výzvou ke společné modlitbě sedmého kroku:
„Můj Stvořiteli, jsem teď ochoten se ti celý odevzdat, dobrý i zlý. Modlím se, abys odejmul všechny mé
charakterové vady, které jsou překážkou mé užitečnosti Tobě i mým bližním. Dej mi sílu, abych mohl
od nynějška vykonávat tvé příkazy. Amen.“
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12. Použité materiály
Pro účely manuálu byly použity:
Autorizované překlady z knihy Anonymní alkoholici:
Preambule Anonymních alkoholiků
Výňatek z II. Dodatku: Dvanáct tradic – dlouhé znění
VII. Dodatek: Dvanáct konceptů
Neautorizované překlady výňatků z následujících dokumentů:
Pamphlet AA group – where everything begins
GSO_service_manual_2016_2018
Service Handbook of AA in Great Britain
Manuál Služieb Slovenská republika
Poradnik_wersja_nowa_7b_20.09.2013
Neautorizované překlady znění:
Deklarace jednoty
Deklarace zodpovědnosti
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