
„Siódma Tradycja AŻ”  skrócona wersja broszury                                         Seventh Tradition of OA (translatable version) 

 

Siódma Tradycja AŻ 
Dawaj jak gdyby od tego zależało twoje życie 

 

Ile jest dla ciebie warte twoje zdrowienie? 

Istnienie AŻ zależy od szczodrości jego członków. Datki są sposobem okazania wdzięczności za program AŻ. 

Tradycje AŻ zalecają nam, abyśmy byli całkowicie samowystarczalni, nie przyjmując dotacji z zewnątrz. 
 

Jak można przekazać pieniądze? 

Datki (gotówka, czeki, polecenia przelewu) mogą być przekazane podczas mityngów grupy i intergrupy lub wysłane 

bezpośrednio do konkretnego organu służb lub do Biura Służb Światowych (BSŚ).  Można również przekazać datki na 

rzecz BSŚ oraz niektórych organów służb posługując się kartą kredytową lub dokonując transakcji elektronicznych. 
 

Czy darowizny można odliczyć od podatku? 

W Stanach Zjednoczonych darowizny na rzecz zarejestrowanych organizacji non-profit można odliczyć od podatku. 

Poza Stanami Zjednoczonymi należy skonsultować się z doradcą podatkowym. 
 

Praktyczne sposoby przekazania datków dla OA przez grupy i osoby spoza USA 

1) Za pomocą karty kredytowej poprzez stronę internetową światowego AŻ (www.oa.org). 

2) Polecenie przelewu w banku.  

3) Wysyłanie rzadziej większych sum lub łączenie datków od kilku grup.  

4) Przekazanie darowizny łącznie z opłatą za zamówioną przez stronę internetową OA literaturę AŻ. 
 

Jak grupy AŻ i inne organy służb rozdzielają pozyskane fundusze? 

W pierwszym rzędzie opłacane są bieżące wydatki. Z pozostałych środków wydziela się rozsądną rezerwę finansową. 

Nadwyżki są zazwyczaj dzielone pomiędzy krajowe i regionalne organy służb oraz Biuro Służb Światowych. 
 

Jak AŻ wydatkuje otrzymane pieniądze? 

Grupy: wynajęcie sali; bieżące potrzeby takie jak herbata, świece, materiały biurowe; zakup literatury; wspieranie 

innych organów struktury służb. 

Intergrupy/Rady Służb: niesienie posłania w lokalnej społeczności oraz w środowiskach medycznych itp; inicjatywy 

wewnątrzwspólnotowe; rozwijanie strony internetowej; wydawanie spisów mityngów, biuletynów; dyżury 

telefoniczne; tłumaczenie literatury i koszty podróży reprezentantów wysyłanych na zgromadzenia Regionu oraz na 

Konferencję Służb Światowych. 

Region: wspieranie inicjatyw intergrup i rad służb, organizacja zgromadzeń i zlotów, wydatki osób pełniących służbę 

na poziomie regionu. 

Biuro Służb Światowych: wydawanie literatury AŻ i niesienie posłania AŻ za pośrednictwem innych mediów; 

prowadzenie strony internetowej światowego AŻ; sporządzanie aktualnych  ogólnoświatowych spisów mityngów i 

kontaktów do grup; informacja telefoniczna; publikacja magazynu zdrowienia „Lifeline” i biuletynu „A Step Ahead”; 

wysyłanie pakietów startowych dla nowych grup; rejestracja grup i intergrup; organizacja Konferencji Służb 

Światowych, światowych zlotów AŻ; kontakty z mediami i dbanie o wizerunek AŻ w mediach; informacja o AŻ dla 

środowisk medycznych i innych specjalistów.  
 

Zbiórki na specjalne okazje i cele 

Organy służb AŻ czasem prowadzą specjalne zbiórki funduszy przeznaczonych na wysyłanie reprezentantów na 

Konferencję Służb Światowych i publikowanie literatury w różnych językach. Biuro Służb światowych może również 

przeznaczać fundusze na cele takie jak tłumaczenie literatury oraz akcje informacyjne wśród specjalistów zajmujących 

się żywieniem.  

 

http://www.oa.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AŻ zaleca, by z sumy pieniędzy grupy, która zostanie jej po opłaceniu bieżących 

potrzeb i odłożeniu rozsądnej rezerwy na przyszłe potrzeby, 60% przekazać dla 

Służby Krajowej AŻ, 10% dla Regionu, a 30% na konto Służb Światowych.  
 

SKAŻ  

 60% 

BSŚ  

30% 

Region 9 

  10% 


