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HVOR MEGET ER DIN HELBREDELSE VÆRD FOR DIG? 
OA er afhængig af sine medlemmers generøsitet. Bidrag er en måde at vise taknemmelighed over for OA programmet 
på. OA Traditioner råder os til, at være fuldt ud selvforsynende, og afslå bidrag udefra. 
 
Hvordan giver medlemmer? 
Bidrag (kontant, checks og pengeoverførsler), kan gives på OA gruppe- og intergruppe møder, eller senders direkte til et 
serviceorgan eller OA World Service Office (WSO). Kreditkort- og elektroniske transaktioner, er også mulige på World 
Service Office og hos visse OA serviceorganer. 
 
Er bidrag fradragsberettigede? 
I USA er bidrag til en behørigt indregistreret non-profit (501c3) OA gruppe- eller serviceorgan, fradragsberettiget. 
Udenfor USA: Drøft det med en lokal skatterådgiver. 
 
Udenfor USA (Effektive måder at give bidrag til OA på) 

(1) Brug kreditkort gennem OA´s Web site (www.oa.org). 
(2) Lav en overførsel gennem din bank. 
(3) Giv færre, større bidrag eller kombinér bidrag fra flere grupper. 
(4) Inkludér et bidrag i forbindelse med valg af litteratur gennem OA’s Web site. 

 
Hvordan fordeler OA grupper og serviceorganer deres bidrag? 
Udgifter bliver betalt først, og et sikkerhedsbeløb bliver beholdt som reserve. Overskydende midler bliver, som regel, delt 
mellem dine serviceorganer og WSO. 
 
Hvad bruger OA dine bidrag til ? 
Grupper: Lokaleleje, beholdninger (foldere, mødelister m.m.), litteratur og støtte til andre dele af servicestrukturen. 
Intergrupper/serviceorganer: Kontakt til samfund/profesionelle, recovery events, Web site udvikling, gruppestøtte, 
mødelister, telefonservice, nyhedsbreve, oversættelse af litteratur og rejseomkostninger til at sende repræsentanter til 
regionale konferencer og delegerede til World Service Business Conference (WSBC). 
Region: Intergruppe-/serviceorgan aktiviteter, konferencer, støtte til regionsbestyrelsesmedlemmers udgifter. 
World Service Office: OA litteratur/media, OA Web site, globale mødelister og kontaktinformation, telefonhenvisninger, 
Magasinet Lifeline, udgivelse af A Step Ahead, startersæt til nye grupper, gruppe- og intergruppe registrering, WSBC, 
WS Convention, kontakter til media og PR, kontakt til professionelle. 
 
Specielle service- og kontaktprogrammer: 
OA serviceorganer har nogle gange specielle indsamlinger, til støtte af aktiviteter, som at sende delegerede til WSBC, 
eller udgivelse af lokal litteratur. WSO kan også have specielle midler til formål som oversættelse af litteratur, og kontakt 
til professionelle. 
 
   


