JEDNOTA - SLUŽBA - UZDRAVENÍ

SERVISNÍ ORGANIZACE

Sdružení pro všeobecné služby Anonymních Alkoholiků
– Česká republika, z.s.
L 11264 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Ambrožova 729/1, 500 02 Hradec Králové
IČ:22813110

ÚČEL SPOLKU
Činnost spolku je zaměřena na poskytování služeb a podpory skupinám Anonymních alkoholiků
(AA) vČeské republice. Jedná se o skupiny lidí, kteří se sdružují za účelem poskytování vzájemné
pomoci při léčbě své závislosti na alkoholu pomocí doporučeného programu 12. kroků Anonymních
alkoholiků. Hlavní činnosti spolku
a) Pomoc při vytváření nových skupin Anonymních alkoholiků
b) Uzavírání jménem Anonymních alkoholiků České republiky právních smluv za jednotlivé skupiny
AA, neboť tyto nemají právní subjektivitu
c) Koordinace činnosti jednotlivých skupin AA
d) Provozování Kanceláře všeobecných služeb AA vČeské republice
e)Provoz webové prezentace sinformacemi o skupinách AA vČeské republice včetně obnovování
vlastnictví příslušné domény a zajištění webhostingu podle potřeb
f) Podávání informací zájemcům zřad ostatních občanů o činnosti skupin AA a zprostředkováním
kontaktů sexistujícími skpinami
g)Spolupráce se skupinami pro rodinné příslušníky alkoholiků či jinak závislých (Al-anon, DDA,
CODA)
h)Spolupráce sostatními společenstvími Anonymních alkoholiků vzahraničí
i) Spolupráce sGenerální Servisní Organizací AA vNew Yorku
j) Pořádání světových akcí
k)Tisk knih a letáčků pro vlastní potřebu Při zabezpečení tohoto účelu se spolek řídí 12. tradicemi
Anonymních alkoholiků a 12. Koncepty služeb Anonymních alkoholiků.

STRUKTURA

POKRYTÍ

KONTAKT S VEŘEJNOSTÍ

INFO LINKA - HELPLINE

SPOLUPRÁCE
Apolinář
Bétel - komunita Kladno
Bílá Voda
Bohnice
Bohnice
Brno Černovice odd. 19
Brno Černovice odd. 23
Červený Dvůr
Horní Beřkovice
Jemnice
Kosmonosy
Kroměříž
Lnáře
Nechanice
Opava
studenti Adiktologie
Blansko
Svitavy
Vojenská nemocnice Brno
věznice
Heřmanice
Vinařice
Brno - 4 školy + další..
Havířov
Střední zdravotnická škola
Střední zdravotnická škola
ADVAITA
Charita Jablunkov
Kulatý stůl Faust
Linka důvěry Ostrava
Magdalena, Mníšek pod Brdy
Naděje

dle dohody
pí Petráková, dle potřeby
1x za měsíc- zpravidla druhé úterý v měsíci ve 13:00
Pav. 31, 18, 8, 7, 17 - infomítinky
pravidelný mítink AA - v Divadle
protialkoholní - 1x za měsíc
detox - 1x za měsíc
každý čtvrtek v 19:00 otevřený mtg, nepravidelně v pátek infomtg na Hodnotící
1x za 3 měsíce infomítink
cca 1x za měsíc, po dohodě s lékaři
1x za 3 měsíce infomítink
1x týdně
infomítink každou první středu v měsíci od 18:00
1x za 3 měsíce infomítink
pravidelný mítink AA v léčebně 1x týdně
2x do roka infomítink pro studenty
spolupráce - šíření poselství AA mezi další odborníky
2x za měsíc - úterý v 16:00
dle dohody s lékaři

Praha
Kladno
Jeseník, Zábřeh, Ostrava, Olomouc
Praha
Praha
Brno
Brno
Lepší život České Budějovice
Mělník, Most, Praha
Brno
Praha + Liberec
Olomouc, Zlín, Hodonín
střídá se 6 jihočeských skupin
Hradec Králové
Opava
Praha
Blansko
Svitavy + Blansko
Brno

pravidelný mítink - každé liché úterý

Ostrava

pravidelně + občas..
5 škol
1x ročně
1x ročně

Brno
Havířov
Ostrava
Kladno
Liberec
Ostrava
Ostrava
Ostrava
AA Klimentská a Poříčí
Liberec

dle dohody, přednášky na Týdnu závislostí
dle dohody
dle dohody
2x ročně - červen a prosinec druhá středa v měsíci

SPŘÁTELENÉ ORGANIZACE

POZVÁNKA

Pozvánka na 22. celostátní setkání AA
ve dnech 22. – 24. 6. 2018 v Kralupech nad Vltavou, hotel Sport***
Pro hosty z odborné veřejnosti bude připravena panelová diskuze s odborníky,
která se uskuteční
v sobotu 23. 6. 2018 od 10.30 do 12 hod. v hotelu Sport*** v prostorách
konferenčního sálu.
V rámci diskuze Vám představíme společenství AA a po jejím skončení se
budete moci zúčastnit jednotlivých mítinků sjezdu, a to až do konce setkání v
neděli 24. června 2018. Po celou dobu setkání Vám budou k dispozici členové
AA jako Vaši průvodci, připraveni vysvětlit a ozřejmit jakékoli Vaše otázky.

