
MAJ  MIESIĄCEM  LITERATURY 2021 

ANONIMOWOŚĆ - DUCHOWA PODSTAWA PROGRAMU AL-ANON 
Hasło XXIV Konferencji Krajowej Służb na 2021 rok 

Przypominajka: zróbmy sobie zakładkę do książki                                        
• 4 marzec – urodziny Lois,  

• Maj – miesiącem literatury,                                                               NOWOŚCI WYDAWNICZE 2020/21; 

• Wrzesień – miesiącem Alateen,  

• Październik – miesiącem Informacji Publicznej,  

• Listopad – miesiącem Al-Anon Dorosłe Dzieci. 

 1 
 

Czy znasz literaturę 

Al-Anon i wiesz jak do 

niej dotrzeć/ zakupić? 

2 
 

Porozmawiajmy na 

mityngu, dlaczego 

obowiązuje nas literatura 

aprobowana (LAK)? 

             3 

 

Czy wiesz dlaczego Nasza 

literatura jest anonimowa? 

      

4 
 

Biblioteczka w Twojej 

grupie, czy wiesz jak 

wygląda?  Może warto ją 

uzupełnić? 

5 
 

Jakim logo oznaczana jest 

literatura Al-Anon? 

Znaki prawnie zastrzeżone. 

 

6 
 

Zapoznajmy się ze stroną 

internetową Al-Anon 

www.al-anon.org.pl 

7 
 

HASŁA AL-ANON 

Do czego są nam 

potrzebne? Jak je 

wykorzystać? 

8 
 

Skompletujmy pakiety!!! 

Czy wiemy co powinny 

zawierać pakiety dla 

 nowoprzybyłych? 

(Razem 4/2018) 

9 
 

Porozmawiajmy o naszych 

Tradycjach, która z nich 

mówi o anonimowości? 

10 
 

Porozmawiajmy na 

mityngu Rola kolportera 

literatury Al-Anon w 

grupie, Regionie, kraju. 

 

11 
 

PORA ZATROSZCZYĆ 

SIĘ O LITERATURĘ 

ALATEEN!!! 

Czy znamy i korzystamy z 

tego skarbu? 

12 
 

Czy wiesz, że są 

organizowane mityngi 

online? 

Co o tym myślisz…….? 

13 
 

Twoja ulubiona pozycja 

literatury Al-Anon. 
 

14 
 

Co znaczy „czystość 

programu” Al-Anon? 

15 
 

Zaprzyjaźnij się z 

biuletynem RAZEM. 

Historia powstania 

biuletynu. 

 16 
 

Czy wiemy na czym  

polega sponsorowanie? Co 

na ten temat mówi nasza 

literatura? 

 

17 
 

Co to jest „nasze 

dziedzictwo”? Do czego jest 

nam potrzebne? 

Porozmawiajmy. 

18 
Czy znasz tą broszurę? 

 

 

19 
 

Skąd grupa czerpie 

fundusze na literaturę? 

      

20 
 

Wpływ literatury Al-

Anon na moje 

zdrowienie. Napisz krótki 

artykuł i wyślij go do 

RAZEM. 

21 
 

„DZIEŃ PO DNIU” 

codziennym 

drogowskazem. 

 

22 
 

Jak mogę użyć naszej 

literatury do niesienia 

posłania? 

Współpraca Al-Anon i 

AA. 

23 
 

Pójdźmy z naszymi 

ulotkami do 

profesjonalistów 

(pracownicy socjalni, 

medycy, duchowni…) 

24 
 

„ODWAGA DO ZMIAN”  

czy korzystamy na mityngu? 

 

25 
 

LAK to literatura objęta 

prawem autorskim. 

Czy znasz zasady 

rozpowszechniania naszej 

literatury? 

26 
 

Wpływ literatury na 

komunikację w Al-Anon. 

Grupa-Region-Kraj. 

 

27 
 

Struktury organizacyjne 

w Al-Anon, gdzie możesz 

o tym poczytać? 

28 
 

Służby w grupie i w 

Regionie – zadania 

służebnych. 

29 
 

Zorganizujmy w grupie 

spotkanie informacyjne dla 

profesjonalistów? 

30 
 

Wyjdźmy z naszą 

literaturą do pedagogów 

szkolnych. 

31 
Co to jest język Al-Anon? 

Dlaczego Al-Anon nie 

zachęca do używania 

profesjonalnych, terapeuty-

cznych czy religijnych 

wyrażeń na mityngach? 

ŚWIETNA ROBOTA!!! 

 

 


