
KARTICA VARNOSTI ZA SKUPINE ACA

Generalni službeni urad A.A. je dal na voljo to izbirno kartico kot služiteljski pripomoček za
skupine v živo/preko spleta, katere jo želijo uporabljati. Prosimo, da kartico svobodno uporabite,

izberite del(e) ali prilagodite besedilo potrebam vaše skupine.

Peto izročilo pravi: Vsaka skupina ima en sam poglavitni namen – prenesti svoje sporočilo
odraslemu otroku, ki še trpi.

Vsaka oseba, ki išče pomoč pri okrevanju od posledic odraščanja v alkoholičnih ali drugih
disfunkcionalnih družinah, je dobrodošla v tej skupini. Nobena ACA entiteta ne določa članstva
posameznika v Anonimnih odraslih otrocih alkoholikov in drugih disfunkcionalnih družin. Skupinska
zavest te skupine je, da če katerakoli oseba ogrozi drugega posameznika ali moti prizadevanja
skupine, da bi prenesla sporočilo ACA, lahko skupina to osebo prosi, da zapusti srečanje.

Ta skupina si prizadeva za zaščito anonimnosti članov in udeležencev ACA; vendar imejmo v mislih,
da anonimnost v ACA ni krinka za nevarno in nezakonito vedenje. Naslovitev takšnega vedenja in/ali
stik z ustreznimi organi, kadar je to primerno, ni v nasprotju z nobenim Izročilom ACA in je namenjeno
zagotavljanju varnosti vseh prisotnih.

Kratka oblika prvega Izročila pravi: “Prvi nam bodi naš skupni blagor; osebno okrevanje je odvisno od
enotnosti ACA” Ker priznavamo pomen enotnosti skupine, želi naša skupina ustvariti varno okolje za
srečanja, v katerem se lahko odrasli otroci osredotočijo na doseganje treznosti.

(Nepooblaščen prevod)



Dodatna podelitev:

● Varnost je tema znotraj ACA, ki jo lahko naslovijo skupine in člani. Razvijanje uporabnih rešitev, ki
pomagajo ohranjati srečanja varna, lahko temelji na načelih ACA. V razpravah o varnosti, ohranimo
osredotočenost na naš poglavitni namen, naš skupni blagor in postavljanje načel pred osebnosti.

● Plenilsko vedenje in nezaželeno spolno približevanje so v nasprotju s prenašanjem sporočila ACA o
okrevanju in z načeli ACA.

● ACA ne zagotavlja zdravstvenih nasvetov ali storitev razstrupljanja; nima mnenja o zunanjih
zadevah, vključno z zdravili. Zdravniški nasvet bi moral priti s strani usposobljenega zdravnika.

● Edini pogoj za članstvo v ACA je želja po okrevanju od posledic odraščanja v alkoholičnih ali drugih
disfunkcionalnih družinah. Skupine in člani si prizadevajo ustvariti varno okolje za odraslega otroka,
ki še vedno trpi.

● Če se pojavijo skrbi glede varnosti, se lahko posamezniki pogovorijo z mentorjem, člani skupine,
zaupanja vrednim prijateljem in/ali strokovnjakom, da naslovijo skrb.

● Služiteljske entitete, kot so območja, okrožja in interskupinske/glavne pisarne, so na voljo za pomoč
pri zagotavljanju podpore ACA in skupne izkušnje. Vse skupine in entitete v ACA so samostojne. V
ACA ni vlade in nobenega glavnega organa, ki bi nadzoroval ali usmerjal svoje člane, vendar si
delimo naše izkušnje, moč in upanje.

Za več informacij o tej temi glejte služiteljski prispevek
“Safety and A.A.: Our Common Welfare” (SMF-209) na aa.org.”

(Nepooblaščen prevod)


