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Анонімні алкоголіки: оригінальна програма відновлення
У рамках національних зусиль щодо підвищення обізнаності громадськості щодо відновлення та
дванадцяти кроків
Підсумок:

підтримання
діалогу
різними
зацікавленими
сторонами
спільноти
відновлення,
директор ONDCP
10 ТРАВНЯ 2013 Р.,
О 11:40, з
ПІЗНІШЕ
ПІТЕР
ГАУМОНД, НАЧАЛЬНИК
ВІДДІЛЕННЯ
ВІДНОВЛЕННЯ
ONDCP

У рамках
національних
ініціативи
щодо підвищення
обізнаності
щодо
Гіл Керліковський
Управління
загальної
служби
анонімних
алкоголіків
(АА) громадськості
у Нью-Йорку.
TWITTER FACEBOOKвідвідав
EMAIL

відновлення та підтримання діалогу з різними зацікавленими сторонами спільноти відновлення, директор ONDCP Гіл Керліковський
відвідав Центральний офіс загальної служби Анонімних Алкоголіків (АА) у Нью-Йорку. Директор відвідав архіви організації та
зустрівся з Радою директорів AA World Services, Inc. (AAWS).
Заснована в 1935 році, Спільнота А.А. запровадила широко відому концепцію Дванадцяти Кроків як шлях до одужання. Згодом
було прийнято «12 Кроків» для підтримки людей, які оговталися від безлічі інших методів та невдач. Цю Програму підхопили члені
сімей тих, хто перебуває в стані наркотичного забуття або перебуває в стані пошуку виздоровлення (наприклад, Аль-Анон, Алатін,
Нар-Анон) та люди, які мають проблеми з дієтою або вагою (наприклад, анонімні переїдали).
За оцінками AA, станом на січень 2011 року в США було майже 58 000 автономних груп АА і 1,3 мільйона членів. За оцінками, у
світі існує майже 108 000 груп та 2,1 мільйона членів.[i]
Анонімні Алкоголіки мають єдину мету. Відповідно до П’ятої Традиції АА, «кожна група має лише одне головне призначення передати своє повідомлення алкоголіку, який все ще страждає». Це не означає, що люди, які беруть участь у засіданнях АА, не
мають інших проблем, включаючи залежність від наркотиків. Швидше, це відображає розуміння того, що саме завдяки єдиності
мети АА може найкраще виконати місію, заради якої вона була створена. Люди, які мають спільні проблеми з алкоголем та
наркотиками, можуть приймати участь у засіданнях АА, за умови, що у центрі уваги їхньої участі є вирішення проблеми алкоголю.
Насправді дослідження показують, що приблизно кожен восьмий алкоголік також є залежним від наркотиків, і що більше половини
тих, хто звикається до наркотиків, також залежать від алкоголю.
До зустрічі з правлінням AAWS директор Керліковський відвідав архіви АА, де розміщені листи президентів США про визнання
Анонімних Алкоголіків за те, що вони допомагають незліченним американцям відновити здоров'я та щастя за допомогою програми
одужання від алкоголізму. В архіві також присутня премія Ласкера, вручена АА в 1951 р. Американською асоціацією громадського
здоров’я «на знак визнання її унікального і дуже успішного підходу до ... алкоголізму». та копію закону Х'юза, законопроекту
Конгресу 1970 року, який визнав алкоголізм "хворобою чи хворобою, яка потребує лікування". Законопроектом також було
передбачено створення Національного інституту зловживання алкоголем та алкоголізму, і його супроводжувало законодавство, що
призвело до створення Національний інститут по боротьбі зі зловживанням наркотичними засобами.
Під час засідання Ради директор Керліковського розповів про політику, пріоритети та заходи щодо програми реабілітації ONDCP.
Закінчивши своє зауваження, співробітник Всесвітньої служби АА пояснив, як АА співпрацює з професіоналами, щоб допомогти
інформувати ще страждаючого алкоголіка. Розгорнулося обговорення потенційних шляхів співпраці між ОНДКП та АА. Після
обговорення Правління AAWS подарувало директору підписану копію основного тексту АА, "Анонімні Алкоголіки", загальновідоме
як "Велика книга". Нещодавно Бібліотека Конгресу включила Велику книгу у виставку під назвою «88 книг, які формували Америку».
Як організація, АА не має приналежності до жодної зовнішньої групи і не схвалює чи не виступає проти будь-якої причини. Однак
організація взаємодіє з разними професіоналами. Наприклад, організація приймає реферали. Згідно з останнім опитуванням про
членство в АА, - 40 відсотків членів організації були направлені на зустрічі із медичним працівником. Група також закликає членів
бути корисним іншим алкоголікам. Учасники організовують зустрічі та діляться своїм досвідом та розумінням з тими, хто перебуває
під професійною опікою та прагне вилікуватися від алкоголізму. Учасники також проводять інформаційні зустрічі або презентації
для професіоналів, зацікавлених у вивченні того, що таке АА, що робить АА а що ні.
Бажаючі дізнатися більше про АА можуть звернутися до місцевого центрального офісу чи міжгрупи для відкритої інформації про
зустрічі АА; спостерігати за відкритими зустрічами АА та спілкуватися з людьми в АА про їх відновлення та досвід АА; читати
літературу про АА, зокрема Велику Книгу Анонімних Алкоголіків, 12 Кроків та 12 Традицій та численних брошур, розроблених
спеціально для професіоналів; або передплатити безкоштовний бюлетень про AA та щомісячний журнал AA Grapevine або його
іспаномовне видання, La Viña.
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