
Warsztaty Grup AA dla Grup AA
Trzy Legaty

28.02 – 01.03.2020r. Krzydlina Mała k/o Wołowa
Region AA Dolnośląski

Pragniemy zaprosić na warsztaty Grupy AA i pojedynczych uczestników AA naszego regionu. 
Ponieważ spoczywa na nas odpowiedzialność jak w przyszłości będzie funkcjonował nasz region mają one 
na celu zmienić świadomość alkoholików na Grupach AA. Nasz region skupia 224 grupy AA i alkoholików w
tych grupach, którzy dobrze realizują pierwszy legat. Niestety pozostałe dwa legaty zanikają gdzieś co 
przyczynia się na brak niestosowania drugiego legatu Jedności i ma wpływ na słabe działanie trzeciego 
legatu Służby. Brakuje nas w służbach na grupach, Intergrupach i w niższych strukturach AA, brakuje nas w
Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych, nie uczestniczymy w warsztatach, co najważniejsze brak 
mandatariuszy na Konferencji Regionu AA Dolnośląski przyczynia się do niepodejmowania ważnych decyzji
i prowadzi do rozłamu jedności. Dlatego jako grupy AA, które zwołały się dobrowolnie zamierzamy 
uświadomić sobie samym oraz innym alkoholikom na tych warsztatach jak ważne jest, że Wspólnota AA 
istnieje dzięki trzem legatom. Jeśli grupy AA w innych regionach maja podobne problemy serdecznie 
zapraszamy do udziału, może Wy nam coś przekażecie.

Program warsztatów:
Piątek – 28.02.
16:00 – 18:00 Rejestracja uczestników, zakwaterowanie
18:30 – 19:00 Kolacja
19:00 – 19:15 Spotkanie organizacyjne i przywitanie uczestników
19:15 – 21:45 Panel 1 Krok XII
22:00 Luz i pogaduchy na sofach, jak będą w zasięgu

Sobota – 29.02.
08:00 – 08:30 Śniadanie
09:00 – 11:30 Panel 2 Tradycja I
11:45 – 13:00 Panel 3 Tradycja IV (część pierwsza)
13:00 – 14:00 Obiad
14:00 – 15:15 Panel 3 Tradycja IV (część druga)
15:30 – 18:00 Panel 4 Tradycja V
18:30 – 19:00 Kolacja
19:30 – 21:00 Miting
21:00 – Ognisko (jeśli pozwoli pogoda)

Niedziela – 01.03.
08:00 – 08:30 Śniadanie
09:00 – 11:30 Panel 5 Koncepcja I
11:45 – 12:15 Czas wolny, rób co chcesz tylko nie wyjeżdżaj bez pożegnania!!!
12:15 – 13:00 Omówienie kolejnych warsztatów, z czym wyjeżdżam
13:00 Obiad i pożegnanie

Każdy z pięciu paneli będzie miał w połowie 10 minutową przerwę.

Koszt warsztatów dwa noclegi, sześć posiłków, do tego kawa i herbata, cena razem – 160 zł.
Koszty organizacyjne – 20 zł., w kosztach materiały do pracy, identyfikator. Suma 180 zł
Zabierz ze sobą literaturę AA. Ilość miejsc ograniczona. Przedpłata 40 zł.,koszt zabezpieczenia wyżywienia.
Kontakt: 601 227 045 w godz. 20:00 do 21:30
Nr konta 19 1020 5297 0000 1002 0030 0327 (w tytule prosimy o wpisanie imienia i miejscowości)
Uwaga! Konto bankowe wyżej podane nie jest kontem bankowym Fundacji BSK AA.
Zatem wszelkie wpłaty na ten rachunek dokonujecie na własną odpowiedzialność!


