„AA SUSIRINKIMAI EKSTREMALIU METU“
2021 m. kovo mėn. 6 d.
ZOOM platforma

Renginio programa

11.00 – 11.10
11.10 – 11.30
11.30 – 11.55

11.55 – 12.20

12.20 – 12.45
12.45 – 13.00
13.00 – ....

PIRMA DALIS
Pasidalinimo patirtimi seminaras
Renginio pristatymas (Virgis „Lazdynai / Martynas „AA grupė“).
Nuotolinių AA susirinkimų bei renginių pamokos ir patirtys (Balys „12“).
„Kiekvienos grupės pagrindinis tikslas...“. Naujoko kelias į grupę (Darius O.
„Pagrindinis tikslas“).
- anonimiškumas internetinėje erdvėje.
- kaip ir kur yra skelbiama informacija apie AA susirinkimus.
- atviri ir uždari susirinkimai. Jų dažnumas.
- AA literatūros platinimas ir galimybės ją įsigyti.
„Mūsų grupės veikloje...“ (Ramunė „Jaunimo“).
- informacijos sklaida tarp grupės narių.
- grupės tarnybos darbiniai susirinkimai ir svarbūs klausimai.
- mes išsilaikome iš savo pačių įnašų... Aukos, pajamos, išlaidos, rezervas ir kt.
finansiniai klausimai.
- nuotolinių susirinkimų patirtys, situacijos, kuriozai ir sprendimo būdai.
Kai nebelieka nei ribų, nei sienų... (Auksė, Miami Beach, JAV).
- šiandien aš galiu dalyvauti beveik bet kuriame pasaulio AA grupės susirinkime.
Pirmos dalies pabaiga / Pertrauka
ANTRA DALIS
AA Aukštaitijos regiono grupių narių diskusijų susirinkimas
Kalbėkimės, diskutuokime, ieškokime sprendimų... (Inga „Lazdynai“ / Martynas
„AA grupė“)
- kaip pasiekti kenčiantįjį? Kaip įsitikinti, kad visi „prisijungę“ yra alkoholikai?
Anonimiškumas.
- nuotolinių susirinkimų metu prisijungę anonimiški dalyviai vengia prisistatyti,
nurodyti bent jau vardą ar pan. Kaip elgtis?
- informacijos sklaida tarp draugijos ir regiono grupių. Kaip grupes ir grupių
narius pasiekia draugijos, regionų ir tarnybų informacija?
- 12 žingsnių programa, globa, tarnavimas virtualiose erdvėse.

SVARBU: Iš anksto atsiprašome dėl galimų nesklandumų ir prašome jūsų supratingumo, tačiau
„vietų skaičius yra ribotas“, t. y. AA AR seminaro ir grupių suvažiavimo dalyvių skaičių riboja
techninės galimybės, todėl vienu metu jame gali dalyvauti (prisijungti) ne daugiau 100 žmonių.
PRISIJUNGIMO INFORMACIJA:
Tiesioginė prisijungimo nuoroda:
https://zoom.us/j/6042627394?pwd=VXhFYUtHRGNZQS9mTVJQSUVHZWRldz09
Susirinkimo ID (Meeting ID):
604 262 7394
Slaptažodis (Passcode):
880630

