Sétima Tradição de CCA
Doe como se sua vida dependesse disso
QUANTO A SUA RECUPERAÇÃO VALE PARA VOCÊ?
CCA depende da generosidade de seus membros. Contribuições são o meio para demonstrar
gratidão pelo programa de CCA. As tradições de CCA nos adverte para sermos totalmente
auto-sustentáveis, recusando contribuições externas.
Como os membros doam?
Contribuições (em dinheiro, cheque e vale postal) podem ser feitas nos grupos de CCA e
reuniões de intergrupos ou enviadas diretamente para um centro de serviço ou para o
Escritório de Serviço Mundial (WSO). Cartão de Crédito e transferências eletrônicas também
são possíveis no Escritório de Serviço Mundial e em alguns centros de serviço.
Posso deduzir impostos das contribuições?
Nos E.U.A contribuições para um grupo CCA devidamente registrado ou centros de serviço
são passíveis de dedução de impostos. Fora dos E.U.A, consulte um consultor tributário.
Fora dos E.U.A (Meios econômicos de fazer contribuições para CCA)
(1) Use cartão de crédito via CCA Website (www.oa.org)
(2) Faça um DOC de seu banco
(3) Faça contribuições menos vezes e em maiores valores ou combine contribuições de vários
grupos.
(4) Inclua uma contribuição quando comprar literatura via CCA Website.
Como os grupos CCA e centros de serviço distribuem suas contribuições?
As despesas são pagas primeiro e uma quantia prudente é mantida em reserva. Os fundos
excedentes são geralmente divididos entre o seu centro de serviço e o Escritório de Serviço
Mundial (WSO)
O que o CCA faz com suas contribuições?
Grupos: Aluguel de salas, suprimentos, literatura e auxilio de outras partes da estrutura de
serviço.
Intergrupos/Centros de Serviço: Atingir a comunidade e profissionais, eventos de
recuperação, desenvolvimento do Website, suporte aos grupos, listas de reuniões, serviços de
telefone, jornais, tradução de literatura e custos de viagem para mandar representantes para
assembléias regionais e delegados a Conferência de Negócios e Serviço Mundiais (WSBC).
Região: Atividades de Intergrupo e Conselho de Serviço, assembléias, auxílio aos gastos dos
servidores da região
Escritório de Serviço Mundial: literatura/midia de CCA, CCA website, listas de reuniões
globais e informação de contato, referência telefônica, revista Lifeline, publicação de ‘Um
passo á frente’, kits de iniciação para novos grupos, registro de grupos e intergrupos,
Conferência de Negócios e Serviço Mundiais (WSBC), Convenção de Serviço Mundial,
contatos para midia e relações públicas, alcance aos profissionais.

Serviço especial e programas de alcance
Centros de serviço de CCA ás vezes tem coletas especiais para financiar tais atividades
como mandar delegados para a Conferência de Negócios e Serviço Mundiais ou publicar
literatura local. O Escritório de Serviço Mundial pode também ter fundos especiais para tais
propostas como tradução de literatura e alcance a profissionais.

