Коротко про А.А.
Що таке А.А.?
Анонімні Алкоголіки — це добровільна,
всесвітня співдружність чоловіків і жінок з усіх
шарів суспільства, які зустрічаються разом, щоб
віднайти і підтримувати тверезість. Єдина умова
для членства — бажання припинити пити. Немає
жодних вступних або обов'язкових внесків за
членство в А.А.

Поточна чисельність

Чому Анонімні Алкоголіки
«анонімні»
Анонімність — духовна основа А.А. Це
дисциплінує Співдружність, щоб управляти
собою, спираючись швидше на принципи, ніж
на особисті інтереси. Ми — суспільство рівних
за станом. Ми прагнемо зробити відомою нашу
програму одужання, а не ті особистості, що
беруть у ній участь. Анонімність у засобах
масової інформації — це страховка для всієї
Співдружності А.А., особливо для новачків, що
їхнє членство в А.А. не буде розкритим.

Вважається, що існує більш ніж 100000 груп
і близько 3.000.000 членів в 150 країнах.

На відкриті збори А.А. може
прийти кожен

Відносини зі сторонніми
організаціями

Кожен, хто цікавиться, може відвідати
відкриті збори А.А. Вони звичайно складаються
з розповідей ведучого і двох або трьох спікерів,
які діляться своїм досвідом, що стосується їх
алкоголізму і їхнього одужання в А.А.

Співдружністо прийняло політику «співпраці,
але не приєднання» з іншими організаціями, що
стурбовані проблемою алкоголізму. Ми не
маємо ніякої думки з питань, що не стосуються
діяльності А.А., і як не підтримуємо, так і не
виступаємо проти будь-яких дискусій.

Як підтримується А.А.
За роки свого існування Анонімні Алкоголіки
виробили і зміцнили традицію цілковитої
самопідтримки і відмови від прийняття внесків
від осіб, що не є членами Співспівдружніста. В
межах Співдружності сума, що може бути
пожертвувана будь-яким самостійним членом,
обмежена 2000 доларами на рік.

Як члени А.А. підтримують
тверезість
Програма одужання в А.А. передбачає
повне утримання. Члени просто утримуються від
першої випивки, кожного разу на один день.
Тверезість
підтримується
завдяки
обміну
досвідом, силами і надіями на зборах групи і
завдяки Дванадцяти Крокам, що пропонуються
для позбавлення від алкоголізму.

Деякі збори проводяться спеціально для
інформування неалкогольної публіки про А.А.
Запрошуються лікарі, священики, і посадовці.
Закриті збори обговорення — тільки для
алкоголіків.

Як починалося А.А.
А.А. почалося в 1935 р. нью-йоркським
біржовим маклером, і хірургом зі штату Огайо
(обох вже немає в живих), які були
«безнадійними» п'яницями. Вони заснували
Співдружність, щоб допомогти іншим, хто
страждає від захворювання «алкоголізм» і
самим залишатися тверезими. А.А. зростало з
появою
автономних
груп,
спочатку
в
Сполучених Штатах, а потім і у всьому світі.

Як Ви можете знайти А.А. у
вашому місті
Шукайте «Анонімних Алкоголіків» в будьякому телефонному довіднику. У більшості міст
центральний Офіс А.А., або «інтергрупа», що
складаються головним чином з добровольців
А.А., будуть раді відповісти на ваші питання
і/або зв'язати Вас з тими, хто може допомогти.

Чого А.А. не робить
- не береже записів про членство або історї
випадків;
- не бере участь, і не підтримує досліджень;
- не входить у «ради» або суспільні структури
(хоча члени А.А., групи і офіси обслуговування
часто співробітничають з ними);
- не стежить, і не намагається контролювати
своїх членів;
- не складає медичні або психіатричні
прогнози, і не дає порад по медицині або
психіатрії;
- не забезпечує обслуговування або догляд за
особами похилого віку або новонародженими;
- не пропонує релігійних послуг;
- не забезпечує житлом, продовольством,
одягом, робочими місцями, грошима, або
іншими благами і не надає соціального
забезпечення;
- не дає консультацій з сімейних або
професійно-технічних питань;
- не надає рекомендаційних листів або довідок
адвокатам, працівникам суду, соціальним
агентствам, працедавцям, для умовного
звільнення, і т.д.

Контактні телефони АА
в м. Львові:
Тел: +38 067-788-35-34
Сайт: www.aa.lviv.ua
Нью Йорк +1 347 722 4130
Чікаго +1 773 816 7072
- Хочете продовжувати пити?
– Це Ваша справа…
- Хочете зупинититсь?
Звертайтесь до нас!

АА – це товариство чоловіків і жінок,
котрі діляться одне з одним своїм
досвідом, силами і надіями.
Ми не пов’язані з будь-якою сектою,
релігією чи організацією.
Наша допомога безкоштовна і
доступна кожному, хто її попросить.
Ми всі були на Вашому місці.

Це література, схвалена Генеральною
Конференцією А.А.

І я відповідаю за це...
Якщо хтось десь
потребує нашої допомоги,
АА завжди буде поряд.
І я відповідаю за це.

Коротко
про
А.А.

