
Sprawozdanie z Rady Regionu Bałtyckiego AA

z dnia 7.12.2022 godz. 20 online.

Omawiane zagadnienia

1. Warsztat w temacie wyzwań związanych z organizacją wydarzeń Ogólnopolskich.  
Zasadniczym zagadnieniem jest udział w wydarzeniu ogólnopolskim Przedstawiciela Rady 
Powierników. Udział po to, aby pomagać w sprawach np. prawnych. Swoimi doświadczeniami
podzielili się Piotr W, Jacek G, Jacek H i Jacek K

Dostępność - przewodnik dostępności zawiera wskazówki co robić żeby wydarzenie było dostępne 
dla wielu ludzi, z różnymi ograniczeniami.

Jacek G. Wskazuje konieczność wyłonienia lidera, osoby, która z sercem pociągnie zadanie.
Konieczne jest angażowanie poszczególnych członków zespołu do zadań organizacyjnych. Wskazane
jest  przygotowanie  zestawienia  zadań,  zestawienia  kosztów  (wstępne  określenie  posiadanego
budżetu), projektu ulotki. Ważny element to przygotowanie programu, z określeniem długich przerw
miedzy panelami dla dodatkowych rozmów, złapania oddechu. Warto, aby każde wydarzenie miało
swój akcent, różniący je od poprzednich. Ile osób powinno być w zespole organizacyjnym – 3, 4 osoby
powinno wystarczyć, a więcej powinno być już na samym wydarzeniu. Powinniśmy pokrywać koszty
związane z pobytem zaproszonych osób.

Jacek H. Podpowiada, że wskazówki dotyczące organizacji są zawarte w poradniku. Często
występują trudności  przy poszukiwaniu ośrodka, dlatego od tego warto zacząć. Czasem warto też
posiadać  lokalizację  awaryjną.  Szukając  lokalizacji  warto  patrzeć  na  ośrodki,  które  mają  bazę,
umożliwiającą  zorganizować  całe  wydarzenie  w  miarę  skumulowanym  kompleksie.  Rozrzucone
budynki  utrudniają  czynności  organizacyjne.  Ważne,  aby  wszyscy  członkowie  zespołu  byli
zaangażowani w działanie wspólne,  solidarne, z duchem aa. Zbyt dobre położenie ośrodka może
powodować zawirowania związane z  ilością osób chętnych. Finanse – wskazane jest aby opłaty były
zaliczkowane, opłacane bezpośrednio poprzez Radę Powierników.

Koszty organizacyjne nie powinny być zbyt małe,  powinny być skalkulowane na poziomie
umożliwiającym  pokrycie  wszelkich  kosztów  dodatkowych,  tak  aby  wydarzenie  nie  generowało
straty.

Potrzebne  są  też  osoby  do  pomocy  przy  czynnościach  obsługowych:  ustawianie  krzeseł,
podawanie mikrofonu.... 

Jacek K. Podkreśla, że lider nie sam ma wszystko przygotowywać, to ma być praca zespołowa.
Ważne,  żeby nie wybierać ośrodków które nie są przygotowane do samodzielnego kwaterowania lub
nie  mają  odpowiedniej  bazy  lokalowej  czy  gastronomicznej.  Warto,  aby  korzystać  z  doświadczeń
wcześniejszych organizatorów. Przy poszukiwaniu ośrodka warto pamiętać, że wspólnoty nie stać na
bylejakość. Czasem warto zapłacić trochę więcej, aby osiągnąć dobrą jakość wydarzenia. Trzeba też
zwrócić uwagę na wygodny dojazd. Jacek K. wspomniał o miejscowości Mausz, jako dobre miejsce na
organizację Zlotu Radości. Najlepiej, żeby jedna z osób z Rady Regionu brała  udział w pracy zespołu.

Dominik  podzielił  się  spostrzeżeniami  ze  swoich  działań,  o  potrzebie  mrówczej  pracy
poszczególnych członków zespołu. Podpowiada, że warto korzystać z doświadczeń poprzedników.



Kasia  podziękowała  za  przekazane  doświadczenia,  które  pomogą  już  przy  organizacji
Warsztatów  Kobiety  w  AA.  Wskazała  na  trudności  przy  negocjacjach  cenowych  z  uwagi  na
postępującą inflację. 

Jacek H. I Marcin Kociewie również dobrze wspominają Zlot w Mauszu. 

2. Poruszono sprawę preliminarza wydatków. Jest to ogólny wykaz planowanych wydatków, a 
nie szczegółowy plan. 

3. Kasia wspomniała o planach cyklicznego udziału członków rady w spotkaniach Intergrup.

4. Propozycja Warsztatu dla Mandatariuszy/Reprezentantów w 1 środę stycznia w formacie 
online. 

5. Jacek C. deklaruje chęć działania w zespole do organizacji wydarzeń 

6. Kolejne spotkanie RRB proponuję się: 

- on line 4 stycznia 2023 – warsztat dla Mandatariuszy i Reprezentantów

- 15 stycznia 2023 na Grupie AA Barka w Gdańsku Osowej, ul. Pegaza 5


