Sugestie przy opracowaniu programu spotkań z udziałem Grup Rodzinnych Al-Anon
oraz sposobu informowania o tych spotkaniach.

1. Pamiętajmy zawsze, kto jest organizatorem spotkania i zapiszmy to w programie.
2. Organizując spotkanie w miejscach kultu: - Jeśli organizatorem jest Duszpasterstwo
Trzeźwości lub spotkania odbywają się w domach rekolekcyjnych to duchowni są
odpowiedzialni za część religijną: modlitwę, medytację, konferencje. Za mityngi Al-Anon
odpowiada Wspólnota Al-Anon.
- Jeśli organizatorem jest Wspólnota Al-Anon
to w programie nie używamy nazwy "dni skupienia", "rekolekcje" itp.
3. "Koszyczek" zebrany na mityngu Al-Anon należy do Al-Anon w zależności od tego, kto bierze
odpowiedzialność za mityngi grupa czy region - do tego należy "koszyczek".
4. Jeśli grupa lub region zaprasza na uroczysty mityng z okazji rocznicy, zlotu a w programie jest
zaplanowana Msza św., to w zaproszeniu staramy się te informacje rozdzielić np. u góry
zaproszenia grupa Al-Anon "Kwiatek" zaprasza na uroczysty mityng rocznicowy w dn. . . . . . .
na dole zaproszenia: dla chętnych Msza św o godz. ..........
5. Jeżeli organizatorem spotkania jest grupa Al-Anon, region lub Sł. Krajowa to informacje
starajmy się przekazywać ma mityngach, spotkaniach regionu lub Sł. Krajowych.
6. Jeżeli organizatorem są osoby spoza Wspólnoty to starajmy się informować o tych
wydarzeniach poza mityngami, spotkaniami regionu czy Sł. Krajowej np.: w przerwach lub
przed i po spotkaniach.
7. W przypadku np. Warsztatów, które odbywają się w tym samym czasie, w tym samym miejscu
z udziałem kilku wspólnot, to informując o takich warsztatach zachowajmy zasady ducha
Tradycji Szóstej ( odrębność programu ). Jeśli np organizatorem jest Wspólnota AA, to w
zaproszeniu Al-Anon zamieszczamy informację z namiarami organizatorów ( adres warsztatów,
sposób kontaktu, nr konta do dokonania przelewu ..... itd. ) oraz zapewnienie, że organizator
zapewnia oddzielne lokale do realizacji własnego programu uczestniczących w warsztatach
wspólnot.

Uzasadnieniem takiej ostrożności jest brak wpływu członków Al-Anon na
umieszczania w programie sformułowań, które nie są zalecane w programie Al-Anon
( np. Rekolekcje, dni skupienia, koalkoholik, współuzależniony ).

W programie starajmy się rozdzielić część religijną od mityngów Al-Anon:

Np.

Duszpasterstwo Apostolstwa Trzeźwości
zaprasza
na spotkanie rodzin i przyjaciół uzależnionych od alkoholu

Program spotkania
piątek (data)

sobota (data)

niedziela (data)

zakwaterowanie
18.00 kolacja
19.00 Msza św.
22.00 medytacja

7.00 pobudka
7.30 modlitwa poranna
8.30 śniadanie
13.00 obiad
15.00 koronka
18.00 kolacja
19.00 Msza św.
20.30 pogodny wieczór
22.00 medytacja

...... itp.

Wydarzenia towarzyszące ( zaprasza grupa......, region )
Piątek ( data )
10.00 - 12.00 mityng Al-Anon ( temat )
Sobota ( data )
15.30 - 17.30 mityng Al-Anon ( temat )
Miłego pobytu życzą: organizatorzy

