Mimořádný pracovní meeting 2. 11. 2018
BM skype skupiny „Zvláštní spojení“ probíhá jako setká ní členů ohledně služebních zá ležitostí a
slouží k pravidelné informovanosti všech členů . Mů že se zů častnit kdokoli mající zá jem o dění v AA
Prítomní: Anna, Jituš, Evža, Ferko, Hanka, Jozo, Marky, Michal, Milan, Tomas, Lubos Krtko, Natálka,
Aleš, Karel Ku.
Sekretář, zapsal: Aleš
Spojovatel: Jituš
Míting začal modlitbou o poklid.
Bože, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit co změnit mohu, a moudrost
jedno od druhého rozeznat.
Jednotlivá témata


Transparentní účet
Pokladník Luboš K. informuje, že účet je transparentní a každý se na něj může podívat
na odkazu:

http://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/vypis-transparentnich-uctu
Po zadá ní čísla ú čtu stačí kliknout na „prohlédni ú čet“.
ČR ú čet:
SK ú čet:

2200128526 kó d banky 2010 mena CZK
2900128535 kó d banky 8330 mena EUR

Stav k 1.11.2018
Běžný zů statek ČR ú čet: 13 796,00 CZK
Běžný zů statek SR ú čet: 527,15 EUR
*Návrhy na naložení se sedmou tradicí: Luboš (pokladník)*
Aleš ná vrh přeposlat přebytky nad 6000 CZK a 300 Eur a nehromadit finance – schvá leno
Skupina se shodla, že je dobré podporovat členy v nouzi.
*Zvolení delegátů na KVS 2020 v Brandýse nad Labem*
Nominace: Jitka, Aleš – schvá leno – Aleš nečerpá finance protože bude bydlet doma, Jitu to
sama zvá ží.
*Zdieľanie počas mítingu*
Ná vrh doporučovat ohraničit sdílení 5 minutami – schvá leno – bude dá no jako doporučení
sekretá řů – poslá ním sekretá ře bude i nechat v případě zá važných obtíží větší prostor.
*Rotace služby webmastera*
Doposud slouží Lá ďa, ale slouží již velmi dlouho – hledá me dobrovolníka plus je třeba probrat
s Láďou.
*Sekretář BM*
Nutno zvolit – skupina zvá ží, a vyřešíme, ná vrh na pá tek
*Zkrácení nedělního meetingu opět na hodinu*
Dá t echo Láďovi
*Sjednocení formátu meetingu*
Rozeslat aktuá lní formá t všem sekretá řů m
*Informace o akcích – weby českých i slovenských AA.*
*Změna hesla na CS AA*

*Karel navrhl aby vždy první přihlášený na čtení skutečně četl. *
Je to ú kolem zodpovědného sekretá ře.
*A aby všichni, kdož chtějí sdílet, včetně sekretáře, se napsali do chatu, a doporučení
sekretářům, aby nejprve nechali přednost skupině.*
*Úprava formátu meetingu aby zahrnula představení účastníků – koordinace Aleš (CZ a Luboš
(SK formát)*
Otázky z inventury skupiny na prodiskutování


Co víc může naše skupina udělat pro šíření poselství?

Obesílá me léčebny informací o ZS, AT specialisti – v režii jednotlivců .
Poselství šíříme i mezi odbornou veřejností.
Pokračujú ca aktivita: Ú stav na výkon trestu odň atia slobody, Ružomberok.
 Je naše skupina přitažlivá i pro ostatní alkoholiky?
Snažíme se dodržovat Tradice a formá t meetingu.Skupinové svědomí rozhodlo, že Infomeetingy
v léčebná ch by měly zů stat pod patronací loká lně v místních skupinách.Uzavřené meetingy
Zvlá štního spojení: Středa 20:00 a Neděle 10:00. Zá roveň se dohodlo, že tato informace bude na
webu.
Webové strá nky boli aktualizované.
 Co můžeme udělat pro udržení členů?
Držet se ve výpovědi svého alkoholismu a uzdravová ní, dodržovat pravidla komunikace, nevyná šet.
Pokud je přítomný nová ček, sekretá ř zdů razní, že se jedná o nejdů ležitějšího člena setká ní, a
nová čkovi je nabídnuto neformá lní popovídá ní po meetingu. Vyzdvihovat uzdravující sílu služby.
 Zdůrazňujeme důležitost sponzorství? Co můžeme udělat lépe?
Tabulka, rozeslaná na každém meetingu, obsahuje jména možných sponzorů a těch, kteří sponzora
hledají. Sekretá ř se rovněž před kolečkem vděčnosti zeptá , hledá li někdo sponsora a pokud je
nová ček, sekretá ř vysvětlí pojem Sponzor a zdů razní, že kroky doporučujeme dělat se sponzorem.
Ž eně by měla dělat sponzorku žena, muži opět muž.


Mají všichni členové možnost zapojit se do sdílení a také do dalších skupinových
aktivit?
Skupinové svědomí sa dohodlo, že podmienkov na sekretá ra mítingu je minimá lna triezvosť 6
mesiacov. V případě recidivy sekretá řesa sekretá r vzdá va funkcie a bude skupinovým svedomím
odsú hlasený nový, ktorý splň uje kritérium.
Když se sekretá ř nebo spojovatel omluví, pohotově přebírá službu kdokoliv. Odporú čanie je, aby to
bol člen, ktorý spĺň a požiadavky na sekretá ra resp. člen s najdlhšou triezvosťou. Samozrejme ide len
o odporô čanie a je na samotnej skupine, aby si zvolila pre daný míting sekretá ra. Pokud je někdo
spojovatel, napíše to do chatu aby nebyly na ú čtu cs aa přihlá šeni dva.


Děláme vše pro to, abychom zajistili přitažlivost a dostupnost našeho prostoru pro
meetingy?
Skupinové svědomí souhlasí, meetingy jsou každý den, večer, vyjma neděle, kdy jsou i dopoledne.
Informace o naší skypové skupině Zvlá štní spojení a o všech meetingá ch, jakož i další užitečné
materiá ly (např. ke Kroků m) jsou dostupné na adrese http://www.cs-aa.eu/uzitocne/dokumenty-amaterialy/format-meetingu/
Na webe Láďa umiestnil už odkazy na aktuálne formá ty mítingu v CZ aj SK.


Co v poslední době udělala naše skupina pro šíření poselství do odborné komunity:
lékařů, duchovních, dalších osob setkávajících se s alkoholiky?

Vizitky byly rozeslá ny elektronicky, tak aby je bylo možno vytisknout i na větší formá t a umístit do
ordinací, kostelů , vězení apod. (jednotliví ú častníci po své vlastní ose).
 Jak naše skupina naplňuje zodpovědnost k Sedmé Tradici?
a: Platíme náklady na šíření poselství (literatura, doprava)
b: Přebytek ú čtů nad 6000 CZK, resp. 300 Euro posíláme dvakrá t do roka na celostá tní ú čty AA.


Dubnovýzápis bude zaslá n členů m ZS a bude vyvěšen před meetingem na Skype pro
doplnění a připomínky. Poté se bude archivovat a vyvěsí se na webu.

Další pracovní meeting se uskuteční v
Meeting byl zakončen společným prohlášením Deklarace zodpovědnosti
JSEM ZODPOVĚDNÝ,
KDYŽ KDOKOLI A KDYKOLIV BUDE SAHAT PRO POMOC.
CHCI ABY POMOCNÁ RUKA AA BYLA VŽDY K DISPOZICI.
A ZA TO JSEM ZODPOVĚDNÝ.
Dále následovala modlitba.

