AA Lietuvoje
Aukštaitijos regionas

VIEŠOSIOS INFORMACIJOS KOMITETO VEIKLOS REGLAMENTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešosios informacijos komiteto veiklos reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Viešųjų informacijos
komiteto (toliau – Komitetas) veiklos organizavimo tvarką, Komiteto tikslus ir funkcijas, Komiteto narių teises ir
pareigas, vykdant jų tarnystę.
2. Komitetas įsteigtas Lietuvos AA Aukštaitijos regiono (toliau – AR) visuotinio susirinkimo sprendimu ir yra
funkcinis AR padalinys.
3. Komitetas savo veikloje vadovaujasi AA 12 tradicijų, AA 12 koncepcijų, Lietuvos AA (toliau – LAA)
Tarnavimo žinynu, Lietuvos AA tarnybos (toliau – LAAT) Konferencijos ir Patikėtinių tarybos nutarimais ir
rekomendacijomis, AR visuotinio ir tarnybos susirinkimo nutarimais ir rekomendacijomis bei šiuo veiklos
Reglamentu.
II KOMITETO SUDĖTIS
4. Komiteto pirmininkas renkamas ir tvirtinamas AR visuotiniame ataskaitiniame rinkimų susirinkime 2 metų
laikotarpiui. Komiteto nariai pirmo veiklos susirinkimo metu iš savo narių išsirenka iždininką ir sekretorių (kuris
esant būtinybei pavaduotų pirmininką).
5. Komiteto narių skaičius nėra ribojamas, juo gali tapti bet kuris AA narys, pareiškęs norą dalyvauti Komiteto
veikloje.
Pastaba: Komitetas skatina veikloje dalyvauti visų AR AA grupių narius.
6. Balso teisę turinčiais (toliau – atsakingais) Komiteto nariais tampa visi Komiteto tarnautojai atsakingi už
atvirus ir kitus, reguliariai vykstančius AA susirinkimus gydymo įstaigose, įkalinimo bei pataisos įstaigose,
socialinėse, statutinėse ir kitose įstaigose. Kartu su Komiteto pirmininku, sekretoriumi ir iždininku jie yra Komiteto
aktyvas.
7. Atsakingi Komiteto nariai:
7.1 Atsakingi Komiteto nariai naujai ar tęstinei tarnystei konkrečioje Komiteto veiklos srityje renkami ir
balsavimu tvirtinami Komiteto susirinkime (ankstesniuose AR visuotiniuose susirinkimuose nustatytam
laikotarpiui).
7.1.1 Naujai išrinkti Komiteto tarnautojai turėtų prisistatyti AR grupių atstovams ir tarnautojams artimiausiame
AR visuotiniame susirinkime.
7.2 Atsakingi Komiteto tarnautojai dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių gali pasitraukti iš tarnystės ir
nesulaukę kadencijos pabaigos.
Pastaba: buvusiems Komiteto tarnautojams rekomenduojama globoti ir perduoti savo patirtį naujiems
Komiteto nariams.
III KOMITETO VEIKLOS KRYPTYS IR TIKSLAI
8. Pagrindinis Komiteto veiklos tikslas: pasiekti kenčiantį alkoholiką per „trečiuosius asmenis“ – specialistus ir
kitas organizacijas, nepažeidžiant AA 12 tradicijų, patraukliai suteikiant informaciją apie AA veiklą.
9. Pagrindinės Komiteto veiklos sritys:
9.1 Atvirų AA susirinkimų rengimas ir jų koordinavimas gydymo, įkalinimo ir kitose įstaigose, kuriose galimai
yra kenčiančių alkoholikų.
9.2 Viešosios informacijos susirinkimų rengimas (ar kitoks patrauklus informavimas apie AA veiklą) žmonių
grupėms, savo kasdieniniame darbe nuolat susiduriančioms su alkoholikais (gydytojams, slaugėms,
dvasininkams, įkalinimo įstaigų darbuotojams, socialiniams darbuotojams, policijos pareigūnams, žiniasklaidos
atstovams ir kt.). Tolesnis bendravimas ir bendradarbiavimas su šiais žmonėmis („AA bičiuliais“).
9.3 Viešosios informacijos apie AA veiklą teikimas, visuomenės sąmoningo požiūrio į AA veiklą formavimas,
vadovaujantis AA 12 tradicijų, pasitelkiant ir kuriant naudingus ryšius su spauda, TV, radiju ir kitomis
žiniasklaidos priemonėmis; taip pat įvairiose bendruomenėse.
9.4 Kita veikla, vykdoma nepažeidžiant AA 12 tradicijų ir susijusi su viešosios informacijos pateikimu apie AA
veiklą.
Komitetui rekomenduojama pasitvirtinti vienerių metų veiklos planą, išskiriant prioritetines veiklos sritis.
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IV KOMITETO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
10. Komiteto pirmininkas koordinuoja Komiteto veiklą, pirmininkauja Komiteto veiklos susirinkimams,
atstovauja Komiteto interesus ir nuomonę, reguliariai atsiskaito už Komiteto veiklą AR susirinkimuose. Tais
atvejais, kai Komiteto pirmininkas dėl kokių nors priežasčių negali atlikti šių pareigų, Komiteto pirmininko
funkcijas vykdo sekretorius ar kitas pirmininko ar sekretoriaus įgaliotas Komiteto narys.
11. Komiteto veiklos susirinkimo metu bet kuris Komiteto narys turi teisę pasisakyti visais svarstomais
klausimais, teikti svarstymui savo klausimus, pasiūlymus, dalyvauti diskusijose.
12. Balsuoti gali tik Komiteto aktyvo nariai.
13. Susipažinti su Komiteto veiklos susirinkimų protokolais ir kitais dokumentais turi teisę bet kuris AA narys.
V KOMITETO FINANSAI IR BIUDŽETAS
14. Komiteto biudžetą sudaro Komiteto prašymu AR visuotinio susirinkimo skiriama pagrįsta pinigų suma
kiekvienam metų ketvirčiui (jeigu AR nenumato kitaip). Šiuos pinigus apskaito ir saugo Komiteto iždininkas.
Kiekvieno veiklos susirinkimo metu iždininkas pateikia finansinę praėjusio laikotarpio ataskaitą.
15. Pagrindines Komiteto finansines išlaidas sudaro: AA literatūra, skirta dovanojimui; kuro išlaidos
kelionėms, susijusioms su Komiteto veikla; kitos su Komiteto veikla susijusios išlaidos.
16. Visi klausimai, susiję su finansinėmis išlaidomis ir literatūros dovanojimu, sprendžiami Komiteto veiklos
susirinkime bendru sutarimu. (19 str.)
VI KOMITETO VEIKLOS SUSIRINKIMAI
17. Sprendimus Komitetas priima veiklos susirinkimuose, kuriems pirmininkauja Komiteto pirmininkas. Kai
Komiteto pirmininkas dėl kokių nors priežasčių negali atlikti šių pareigų, Komiteto pirmininko funkcijas vykdo
sekretorius, ar kitas pirmininko ar sekretoriaus įgaliotas Komiteto narys.
18. Veiklos susirinkime išklausomos trumpos atsakingų tarnautojų ataskaitos; pateikiami svarstytini klausimai,
teikiami siūlymai, išklausomos pastabos.
19. Sprendimai dėl numatomų ar siūlomų viešosios informacijos susirinkimų, susitikimų, kitų Komiteto
organizuojamų renginių tikslingumo, galimų finansinių išlaidų (14 str.) priimami bendru sutarimu, pritariant ne
mažiau nei ¾ Komiteto veiklos susirinkime dalyvaujančių Komiteto aktyvo narių. Ta pačia tvarka išrenkami
aukščiau minėtų Komiteto veiklų koordinatoriai.
20. Jeigu kurį nors iš 19 str. minėtų sprendimų aplinkybės verčia Komitetą priimti skubiai, tuomet šaukiamas
skubus Komiteto aktyvo susirinkimas (arba komunikuojama elektroninėje erdvėje). Sprendimas priimamas
bendru sutarimu.
21. Komiteto veiklos susirinkimai rengiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per du mėnesius, iš anksto
apie tai pranešus visiems Komiteto nariams elektroniniu paštu: susirinkimo datą, vietą ir numatomą darbotvarkę
bei informavus AR sekretorių.
Komiteto aktyvui į pasitarimus rekomenduojama rinktis bent kartą per mėnesį.
22. Balsavimo rezultatai ir priimti sprendimai fiksuojami susirinkimo protokole. Komiteto veiklos susirinkimus
protokoluoja Komiteto sekretorius.
VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Savo veiklą (9 str.) Komitetas vykdo tik AR teritorijoje, kuri apibrėžta LAA Tarnavimo žinyne. Jeigu
Komiteto numatoma veikla peržengia AR ribas, Komiteto tarnautojai šią veiklą privalo derinti su to LAA regiono,
kuriame veikla numatoma, ar (ir) LAAT atsakingais tarnautojais.
24. Visi ginčai, kylantys dėl Komiteto veiklos AA draugijoje ir už AA draugijos ribų, sprendžiami geranoriškai,
vadovaujantis 12 tradicijų ir grupės sąmone, visada prioritetu pasirenkant „bendrą AA gerovę“.
25. Komiteto veiklos reglamentas tvirtinamas AR visuotiniame (ataskaitiniame rinkimų) susirinkime.
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