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72. Konferencja Służby Publicznej Komisji  

Punkty porządku obrad 

 

I. Agenda 

A. Rozpatrzenie propozycji tematu Konferencji 2023 Służby Generalnej. 

B. Przeanalizowanie pomysłów na tematy prezentacji/dyskusji na 
Konferencję 2023 Służby Generalnej. 

C. Omówienie pomysłów na tematy warsztatów na Konferencję 2023 
Służby Generalnej. 

D. Zapoznaj się z formularzem oceny Konferencji Służby Generalnej, 
procesem dystrybucji i 2021 podsumowaniem oceny. 

E. Omówienie sprawozdania z postępów w zakresie usprawnień 
konferencji. 

II. Współpraca ze środowiskiem zawodowym 

A. Przejrzyj raport z postępu prac na stronie A.A.W.S. LinkedIn. 

B. Przejrzyj sugerowane poprawki do projektu broszury "A.A. w twojej 
wspólnocie". 

C. Przegląd sprawozdania z postępu prac nad opracowaniem 
skierowanych na zewnątrz broszur dla specjalistów w dziedzinie 
zdrowia psychicznego. 

D. Rozważ stworzenie nowej broszury, która pomoże komitetom C.P.C. 
dotrzeć do jak największej liczby lekarzy. 

E. Przegląd zawartości i formatu zestawu i podręcznika C.P.C. 

III. Korekty 

A. Przejrzyj zawartość i format Zestawu korekcyjnego i Książki ćwiczeń. 

B. Ponownie rozważyć użycie terminu "osoba w areszcie" w literaturze 
A.A. 

C. Rozpatrzenie wniosków o ograniczenie zmian w książce Anonimowi 
Alkoholicy. 
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D. Przedyskutujcie prośbę o wprowadzanie zmian w literaturze A.A. powoli 
i z uwzględnieniem głównego celu A.A. 

 

IV. Finanse 

A. Przegląd pakietu wsparcia. 

B. Rozważenie prośby o dodanie zastrzeżenia historycznego na pierwszej 
stronie książki 

Dwanaście Krokówi Dwanaście Tradycji.  

C. Rozważcie prośbę, aby wszystkie proponowane zmiany w książce Dwanaście 
Kroków i Dwanaście Tradycji były traktowane w przypisach. 

V. Winorośl/La Viña 

A. Zapoznanie się z raportem o postępie prac nad poprawkami do Podręcznika 
pracy AA Grapevine. 

B. Przejrzyj raport z postępu prac nad kontami Grapevine i La Viña na 
Instagramie. 

C. Rozważ listę sugerowanych tematów książek Grapevine na 2023 i później. 

D. Przedyskutujcie szeroki wpływ, jaki zmiana Preambuły wywarła na naszą 
wspólnotę A.A. 

VI. Literatura 

A. Roczny przegląd literatury dotyczącej odzyskiwania. 

B. Przegląd projektu języka dotyczącego bezpieczeństwa i A.A., który ma być 
włączony do "Trzeźwego życia". oraz broszurę "Pytania i odpowiedzi na temat 
sponsoringu". 

C. Przejrzyj projekt broszury opartej na Trzech Dziedzictwach A.A. 

D. Przejrzyj projekt broszury "Ilustrowane Dwanaście Kroków". 

E. Przejrzyjcie raport z postępu prac nad broszurą "Ilustrowane Dwanaście 
Koncepcji". 

F. Przegląd raportu z postępu prac nad broszurą "Za młodzi?". 

G. Recenzja projektu poprawionej broszury "Młodzi ludzie i A.A.". 

H. Zapoznanie się z raportem dotyczącym aktualizacji broszury "A.A. dla 
czarnych i afroamerykańskich alkoholików". 

I. Przejrzyj raport z postępu prac nad aktualizacją broszury "A.A. dla rdzennych 
Amerykanów Północy". 
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J. Przegląd sprawozdania z postępu prac nad czwartym wydaniem książki 
Alcohólicos Anónimos. 

K. Przegląd raportu o postępach w tłumaczeniu książki Anonimowi Alkoholicy 
(wydanie czwarte) na język prosty i zrozumiały. 

L. Przegląd raportu z postępu prac dotyczących prośby o opracowanie 
podręczników do nauki dla A.A. 

M. Przegląd sprawozdania z postępu prac dotyczących opracowania piątego 

 wydania książki    
Anonimowi Alkoholicy.  

N. Omów istniejącą wersję broszury "Dwanaście Tradycji Ilustrowanych". 

O. Omówienie aktualizacji publikacji G.S.O. zgodnie z polityką druku A.A.W.S: 

1. Przejrzyj projekt aktualizacji broszury "Czy A.A. jest dla Ciebie?". 

2. Zapoznanie się z projektem aktualizacji broszury "Czy w Twoim życiu jest 
alkoholik?". 

3. Zapoznanie się z projektem aktualizacji broszury "Najczęściej zadawane 
pytania o A.A.". 

4. Zapoznanie się z projektem aktualizacji broszury "To jest A.A.". 

P. Przegląd raportu z postępów w zakresie strategii udostępniania bieżącej 
literatury we wszystkich możliwych formatach. 

Q. Przegląd raportu z postępu prac nad podręcznikiem Komisji Literatury. 

R. Omówienie zmian w tekście książki Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji 
zgodnie z zaleceniami 71. Konferencji Generalnej Służby. 

VII. Polityka/Admissions 
A. Zapoznanie się z raportem dyrektora generalnego G.S.O. 

dotyczącym wyboru miejsca na Konferencję Służb Ogólnych. B.

 Zapoznać się z terminami Konferencji General 2026 Service. 

C. Omówienie procedury: "Proces zatwierdzania obserwatorów na konferencję". 

D. Przegląd sprawozdania z postępu prac nad opracowaniem procesu 
wykorzystującego technologie wirtualnych spotkań w celu przeprowadzania 
ankiety wśród społeczności lokalnej pomiędzy spotkaniami. 

E. Omówienie sprawozdania na temat procesu sprawiedliwego podziału 
obciążenia pracą. 
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F. Rozważ prośbę o przywrócenie paragrafu w opowiadaniu "Wolność od 
zniewolenia" w książce Anonimowi Alkoholicy. 

G. Rozważenie wniosku o zmianę broszury "Pytania i odpowiedzi na temat 
sponsoringu", aby odzwierciedlić wspólne doświadczenia w zakresie 
sponsoringu usług. 

VIII. Informacja publiczna 
A. Przegląd kompleksowego planu medialnego dotyczącego 2022 informacji 

publicznej. 

B. Reklamy publiczne (PSA): 

1. Przejrzyj informacje dotyczące dystrybucji i śledzenia dla dwóch reklam 
wideo PSA: 

i. "Trzeźwość w A.A.: Moje picie zbudowało mur". 
ii. "Trzeźwość w A.A.: Kiedy picie nie jest już imprezą". 

2. Zapoznaj się z raportem z 2021 r. na temat "Stosowności i 
przydatności PSA wideo".  

C. Przegląd sprawozdania z postępu prac i planu podcastów G.S.O. 

D. Raport z przeglądu "YouTube Performance". 

E. Przejrzyj raport "Google Ads Performance". 

F. Zapoznanie się z raportem "Meeting Guide Performance". 

G. Zapoznaj się z "Raportem za czwarty kwartał 2021 roku na temat nadzoru 
Zarządu A.A.W.S. nad stroną internetową G.S.O.". 

H. Raport z przeglądu "Strony internetowej AAGV/La Viña, marketingu i 
podcastu". 

I. Omówienie badań wykonalności płatnego umieszczania filmów PSA na 
platformach streamingowych. 

J. Omówienie broszur/materiałów Informacji Publicznej: 

1. Rozważ sugestię zmiany ulotki "A.A. At a Glance". 

2. Przejrzyj sugerowane poprawki do broszury "Przemawianie na 
spotkaniach nie-A.A.". 

3. Zapoznanie się z sugerowanymi zmianami w broszurze "Zrozumieć 
anonimowość". 

4. Rozważenie prośby o wycofanie i zastąpienie "A.A. Fact File". 

K. Rozpatrzenie wniosku o utworzenie nowej formy komunikacji w celu 
rozwiązania problemu anonimowości w mediach społecznościowych. 
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L. Przejrzyj raport na temat rozwoju i pomysłów dystrybucji "Ankiety 
członkowskiej A.A. co trzy lata". 

M. Przegląd zawartości i formatu Zestawu P.I. i Podręcznika pracy. 

IX. Sprawozdanie i Karta 
A. Omówienie raportu końcowego Konferencji Służby Generalnej. 

B. Recenzja książki Podręcznik służby A.A., wydanie 2021-2023. 

C. Przejrzyj raport z postępu prac wydawnictwa A.A.W.S. nad nową sekcją, 
która ma być dodana na końcu Dwunastu Koncepcji Służby Światowej, 
zatytułowaną "Poprawki". 

D. Rozważ prośbę o włączenie preambuły G.S.R. do broszury "G.S.R.: Związek 
Twojej Grupy z A.A. jako całością". 

E. Rozważyć prośbę o przywrócenie rozdziału "Opinia lekarza" na stronę 
pierwszą, tak jak to było w wydaniu pierwszym. 

X. Leczenie i dostępność 

A. Przejrzeć raport z postępu prac nad broszurą "A.A. dla starszych alkoholików". 

B. Przegląd sprawozdania z postępu prac w zakresie wojskowych wywiadów audio 

C. Omówienie wstępnej wersji Wytycznych A.A. dla odległych wspólnot. 
 

D. Przejrzyj zawartość i format Zestawu do terapii i Podręcznika. 

E. Przegląd zawartości i formatu Accessibilities Kit i Workbook. 

F. Rozważenie prośby o zrewidowanie broszury "Grupa A.A." w celu 
odzwierciedlenia znaczenia grupy jako "duchowej jednostki", jak stwierdzono w 
Długiej Formie Tradycji Piątej. 

G. Rozważenie prośby o zmianę tekstu w rozdziale "Odpoczywaj dużo" w 
książeczce "Żyć trzeźwo" 

XI. Powiernicy 
A. Przeglądanie życiorysów kandydatów na: 

1. Powiernik regionalny dla Kanady Wschodniej 
2. Powiernik regionu Pacyfiku 

B. Przegląd slate powierników i urzędników General Service Board of 
Anonimowych Alkoholików, Inc. 

C. Przejrzyj listę dyrektorów A.A. World Services, Inc. 

D. Zapoznaj się z listą członków zarządu AA Grapevine, Inc. 
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E. Przedyskutujcie poprawione "Procedury częściowej lub całkowitej reorganizacji 
Zarządu Głównego Służby, Zarządu A.A.W.S. lub Zarządu AA Grapevine". 

F. Rozważcie rewizję tekstu podkreślającego role służby na poziomie grupy w 
broszurze "Grupa A.A.". 

G. Rozważenie prośby o zmianę broszury "Czy myślisz, że jesteś inny?", tak aby 
zawierała historie odzwierciedlające większą różnorodność. 

XII. Archiwa 

 A. Przegląd zawartości i formatu podręcznika archiwistyki. 

XIII. Międzynarodowe konwencje/forum regionalne 

A. Omówienie raportu aktualizacyjnego dotyczącego metod zamknięcia 
Wielkich Spotkań na Międzynarodowym Zjeździe. 

B. Omówienie sposobów zwiększenia zainteresowania Regionalnymi Forami 
i przyciągnięcia nowych uczestników. 
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