
7η παράδοση των ΑΥ 
 Προσφέρετε σα να εξαρτάται η  ζωή σας από τους 

ΑΥ 
 
Πόσο αξίζει για σας η ανάρρωσή σας; 
Οι ΑΥ εξαρτώνται από την γενναιοδωρία των µελών. Οι συνεισφορές είναι ένας 
τρόπος να δείχνουµε την ευγνωµοσύνη µας στο πρόγραµµα των ΑΥ. Οι παραδόσεις 
µας προτρέπουν να είµαστε αυτοσυντηρούµενοι µέσω των δικών µας µέσων και να 
µη δεχόµαστε έξωθεν συνεισφορές. 
 
Πώς µπορούν τα µέλη να προσφέρουν; 
Δωρεές (µετρητά, επιταγές, εµβάσµατα) µπορούν να γίνονται στις συναντήσεις 
των οµάδων και των διαοµάδων ΑΥ ή να στέλνονται απευθείας σ ’ένα σώµα 
υπηρεσίας ή στο Παγκόσµιο Γραφείο Υπηρεσιών των ΑΥ. Πιστωτικές κάρτες και 
ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι επίσης δεκτές στο ΠΓΥ και σε κάποια συγκεκριµένα 
σώµατα υπηρεσίας των ΑΥ. 
  
Οι δωρεές έχουν φοροαπαλλαγή; 
Στις ΗΠΑ, οι ΑΥ είναι καταχωρηµένοι ως ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός και οι 
δωρεές έχουν φοροαπαλλαγή. Σε άλλες χώρες συµβουλευτείτε έναν τοπικό 
λογιστή. 
 
Εκτός ΗΠΑ (Φτηνοί τρόποι για να κάνουµε δωρεές στους ΑΥ) 
(1) Χρησιµοποιήστε πιστωτική κάρτα µέσω του ιστότοπου των ΑΥ (www.oa.org). 
(2) Αποστείλετε χρήµατα µέσω τραπέζης.  
(3) Πραγµατοποιήστε λιγότερες αλλά µεγαλύτερες συνεισφορές ή συγκεντρώστε 
τις συνεισφορές από διάφορες οµάδες ΑΥ. 
(4) Συµπεριλάβετε µία δωρεά όταν αγοράζετε βιβλιογραφία από τον ιστότοπο των 
ΑΥ. 
 
Πως διανέµουν οι Οµάδες ΑΥ και τα Γραφεία Υπηρεσίας τις 
συνεισφορές; 
Πρωτίστως πληρώνονται όλες οι υποχρεώσεις και µετά αποταµιεύεται ένα ποσό 
ασφαλείας. Το πλεόνασµα συνήθως µοιράζεται µεταξύ των δικών σας σωµάτων 
υπηρεσίας και το Παγκόσµιο Γραφείο Υπηρεσίας.  
 
Πως χρησιµοποιούν οι ΑΥ τις συνεισφορές σας; 
Οµάδες: Ενοίκιο χώρου, προµήθειες, βιβλιογραφία και υποστήριξη άλλων µερών 
που απαρτίζουν τη δοµή υπηρεσίας. 
Διαοµάδες/Επιτροπές Υπηρεσίας: Ενηµέρωση της Κοινότητας/των  
επαγγελµατιών, οργάνωση εκδηλώσεων ανάρρωσης, εξέλιξη ιστότοπου, 
υποστήριξη οµάδων, κατάρτιση καταλόγων συναντήσεων, τηλεφωνικές υπηρεσίες, 
ενηµερωτικά δελτία, µετάφραση βιβλιογραφίας καθώς και κάλυψη εξόδων ταξιδιού 
των αντιπροσώπων που στέλνουµε στις συνελεύσεις της Περιφέρειας και στην 
Συνέλευση του Γραφείου Παγκόσµιας Υπηρεσίας 
Περιφέρεια: Δραστηριότητες Διαοµάδας/Συµβουλίου Υπηρεσίας, συνελεύσεις,  
οικονοµική στήριξη των λειτουργών της Περιφέρειας. 
Παγκόσµιο Γραφείο Υπηρεσίας: Βιβλιογραφία ΑΥ/ Μέσα Επικοινωνίας, 
Ιστότοπος ΑΥ, παγκόσµιοι κατάλογοι συναντήσεων και πληροφορίες επαφών, 
τηλεφωνικές λίστες, περιοδικό Lifeline, έκδοση του περιοδικού Ένα Βήµα 
Μπροστά, 
Υλικό Εκκίνησης Νέων Οµάδων, εγγραφή οµάδων και διαοµάδων, Οργάνωση της 
Παγκόσµιας Συνέλευσης του Γραφείου Υπηρεσίας και του Συνεδρίου του 



Παγκόσµιου Γραφείου Υπηρεσίας, επαφές για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και 
Δηµόσιες Σχέσεις, ενηµέρωση επαγγελµατιών.  
 
Ειδικές Υπηρεσίες και Προγράµµατα Ενηµέρωσης 
Τα σώµατα υπηρεσίας των ΑΥ κάποιες φορές προβαίνουν σε συγκέντρωση 
συνεισφορών για να χρηµατοδοτήσουν δραστηριότητες, όπως η αποστολή 
αντιπροσώπων στην Παγκόσµια Συνέλευση του Γραφείου Υπηρεσίας ή η έκδοση  
τοπικής βιβλιογραφίας. Το Παγκόσµιο Γραφείο Υπηρεσίας µπορεί να έχει ειδική 
χρηµατοδότηση για σκοπούς όπως οι µεταφράσεις βιβλιογραφίας και η ενηµέρωση 
των επαγγελµατιών. 


