Zdrowienie i rozwój osobisty poprzez służbę
„Dobry indywidualny sposób kierowania jest konieczny na wszystkich
poziomach służby. Na poziomie Konferencji Służby Światowej główne
przewodnictwo przejmuje Rada Powierników”.
(Koncepcja Dziewiąta)
Rada Powierników jest strażnikiem Dwunastu Tradycji i gwarantem rozważnego
zarządzania finansami całej wspólnoty. Rada odpowiada za wszelkie działania
Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon oraz szeroko pojęte ogólnokrajowe
stosunki Al-Anon/Alateen ze społeczeństwem.
Kandydatury nominowane przez Komitet Nominacyjny i zaakceptowane przez
Radę Powierników będą podlegać tradycyjnej aprobacie Konferencji Służb
Krajowych.
Wszystkie osoby gotowe podjąć służbę zapraszamy do złożenia pisemnej prezentacji.
Wzór prezentacji zawarty jest w załączniku.
Osoby nominowane przez Radę Powierników zostaną powiadomione indywidualnie
o nominacji. Koszt przyjazdu nominatów na Konferencję pokrywa wspólnota.
Prezentacje prosimy nadsyłać nie później niż do dnia 15 lutego każdego roku, na adres
poczty elektronicznej: komitet_nominacyjny@al-anon.org.pl
RADA POWIERNIKÓW

Informacje podstawowe:
Załącznik (dodatkowe informacje o służbie powiernika)

Powiernikiem może zostać aktywny członek Al-Anon, z przynajmniej 5-letnim stażem
nieprzerwanego uczestnictwa w Al-Anon.
Kandydat na powiernika musi mieszkać na terenie Polski. Członek AA, który jest
również członkiem Al-Anon nie może pełnić służby powiernika w Al-Anon. Służba
powiernika trwa 3 lata, z możliwością przedłużenia o kolejną, jedną kadencję.
Spotkania Rady Powierników:
Rada Powierników spotyka się 4-5 razy w ciągu roku, zazwyczaj na okres 2 dni
(soboty, niedziele), w różnych miejscach kraju,
Powiernik musi być gotów do udziału w corocznej Konferencji Służby Krajowej
(zazwyczaj 3 dni na przełomie maja i czerwca),
Powiernik musi być dostępny dla Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon,
w celu konsultacji, spotkań zwoływanych niekiedy z niedużym wyprzedzeniem
czasowym (telefon, telefon komórkowy, e-mail).
Umiejętności lub doświadczenie ogólne:
Znajomość, rozumienie Dwunastu Tradycji, Dwunastu Koncepcji służby Al-Anon,
Pożądane doświadczenie w biznesie, edukacji, finansach, prawne, techniczne,
medialne lub w służbach Al-Anon ponad poziomem grupy,
Pożądany otwarty umysł, otwarte serce,
Pożądane umiejętności językowe,
Gotowość i chęć podejmowania trudnych decyzji,
Umiejętność uczestnictwa w procesach grupowych,
Umiejętność akceptacji krytyki,
Umiejętność traktowania własnej osoby z dystansem,
Pożądane umiejętności w obsłudze komputera i stały dostęp do poczty elektronicznej
(w tym odbieranie i wysyłanie załączników),
Nieuniknione będzie przemawianie do dużej grupy ludzi.
Inne warunki:
Gotowość do złamania własnej anonimowości wewnątrz i poza wspólnotą, rezygnacja
z innych służb w Al-Anon, za wyjątkiem służby w grupie;
Należy rozważyć swoje zdrowie oraz wytrzymałość – spotkania, obrady Rady
Powierników bywają długotrwałe i wyczerpujące;
Bądź gotów, w trakcie spotkań służb, dzielić pokój z innymi powiernikami lub
uczestnikami spotkań.

PREZENTACJA DO SŁUŻBY POWIERNIKA
IMIĘ I NAZWISKO……………………………………………………………………………
ADRES………………………………………………………………………………………..
EMAIL………………………………………………………………………………………..
TEL. KONTAKTOWY……………………………………………………………….……….
Okres zdrowienia w AL-ANON……………………………………………………………..
Przebieg służby w AL-ANON:
w grupie AL-ANON (nazwa grupy, czas służby, rodzaj służby)………………………..
.……............................................................................................................................
w Regionie AL-ANON.................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
OPIS cech służebnych kandydata (cechy lidera, odpowiedzialność, systematyczność,
opanowanie, tolerancja, zaangażowanie dla wspólnoty AL-ANON):
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
I INNE:
........................................................................................................................................
Kwalifikacje zawodowe kandydata i inne predyspozycje:
........................................................................................................................................
Dodatkowe informacje:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Rekomendacja Reprezentanta Regionu:
........................................................................................................................................
Data, podpis RR ..................................
Podpis kandydata:……………………Data /miejscowość ..............................................
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