
Jeśli jesteś profesjonalistą… 

 

Grupy Rodzinne Al-Anon rozwijają się w Polsce dzięki życzliwym osobom, które 

same nie są dotknięte problemem, ale które mówią o Al-Anon i pokazują rodzinom 

alkoholików, że istnieją ludzie, którzy żyją szczęśliwie mimo trudności związanych z 

piciem ich bliskich. Pomagają w znalezieniu miejsca na spotkania Al-Anon. 

Doświadczenie wspólnoty wskazuje, że przyjaciele Al-Anon mają o wiele większe 

możliwości przekazywania informacji o Al-Anon niż sami jego członkowie. Dlatego 

też szukając sposobu na pozyskanie nowych przyjaciół naszej wspólnoty, chcemy 

zorganizować spotkanie informacyjne, w którym oprócz osób z Al-Anon mogliby 

wziąć udział lekarze, psychologowie oraz inne osoby profesjonalnie zajmujące się 

leczeniem alkoholizmu.  

 

Jeżeli są Państwo profesjonalistami, członkowie Al-Anon są gotowi do współpracy z 

Państwem. 

 

Kto dla Al-Anon jest profesjonalistą? 

 

Profesjonalistą dla Al-Anon może być każdy, kto z racji swojego zawodu spotyka się 

z ludźmi borykającymi się z problemem alkoholowym w rodzinie.  

Profesjonalistą może być: lekarz, psycholog, ksiądz, pracownik socjalny, policjant, 

kurator, sędzia, pracownik służby więziennej, pedagog, nauczyciel, członek Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pielęgniarka, a także każdy przełożony w 

zakładzie pracy. 

Co Grupy Rodzinne Al-Anon mają do zaoferowania profesjonalistom? 

 

 Informacje od członków Al-Anon, dyżurujących w Punktach Informacyjno-

Kontaktowych oraz dyżurach telefonicznych 

 Mityngi informacyjne dla grup profesjonalistów zgodnie z ich 

zapotrzebowaniem lub w trakcie szkoleń związanych z tzw. problematyką 

alkoholową. Podczas tych mityngów członkowie wspólnoty informują o 

programie Al-Anon, dzielą się osobistymi doświadczeniami i sugerują, jak 

profesjonalista może pomóc tym, którzy mają obok siebie kogoś z problemem 

alkoholowym.  

 Własne doświadczenia z życia z osobami uzależnionymi, szczególnie 

skierowane dla osób wywodzących się z rodzin alkoholowych, zagrożonych 

stworzeniem podobnego związku, leczących się w poradniach dla 

współuzależnionych lub przebywających w izolacji np. domach dziecka, 

zakładach wychowawczych.  



 Pomoc nowej osobie. Jeśli będzie taka potrzeba członek Al-Anon jest gotowy 

pójść z taką osobą na jej pierwszy mityng, być dla niej wsparciem w tym, tak 

trudnym, pierwszym kroku ku zdrowiu.  

 

Szanowni Państwo,  

Al-Anon ma w swych szeregach wielu członków oraz odpowiednie służby, które 

udzielają informacji o wspólnocie Al-Anon. 

Al-Anon ma długą historię współpracy z organizacjami, z którymi nie jest w sposób 

formalny związany, ale na życzenie dostarcza wszelkich dostępnych informacji na 

temat Grup Rodzinnych Al-Anon. 

Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt listowny, 

mailowy lub telefoniczny z naszym biurem w Poznaniu.  

tel. 61 828 93 07; mail: stowarzyszenie@al-anon.org.pl  
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