Hogyan indítsunk új csoportot?
Az OA szabályzata alapján öt feltételnek kell teljesülnie, hogy egy csoport OA-csoportként
működhessen:
•
•
•
•
•

a tagjai azért találkoznak, hogy az OA szolgálatának Tizenkét Alapelve alapján, a
Tizenkét Hagyomány alkalmazásával a Tizenkét Lépést gyakorolják,
mindenkit szívesen fogad, aki abba akarja hagyni a kényszeres evést,
egyik tagtól sem kérhető, hogy bármit tegyen azért, hogy a csoport tagja
maradhasson, vagy hogy felszólalhasson (megoszthasson) a gyűlésen,
csoportként nincs az OA-n kívül más szervezettel kapcsolódása,
a Világszolgálati Irodánál történő regisztráció által az Anonim Túlevők csoportjaként
működik.
(OA Inc Bylaws Subpart B Article V Section 1 © OA Inc.)

Nem ördöngösség új csoportot indítani. A magyar OA országos szolgálata szívesen támogat
benne, hogy továbbadd a remény és a felépülés üzenetét. A szolgálatnak ez a formája
határozottan hozzájárul a felépülésedhez! Hogyan kezdd el?
1. Keress gyűléshelyszínt. Nézz körül a környékbeli templomokban, közösségi házakban,
iskolákban, könyvtárakban és kórházakban. Minden csoportnak önfenntartónak kell lennie,
ezért ha ingyen biztosítanak számotokra helyet, valamilyen más módon, például adomány
formájában fizessetek érte.
2. Rendelj magyar nyelvű irodalmat a magyaroa.hu weboldalról és olvasd el a honlapunkon
a csoportok működéséhez segítségül hívható dokumentumokat.
3. Regisztráld a csoportot a WSO honlapján és a magyaroa.hu weboldalon. Azt javasoljuk,
hogy a csoport minél hamarabb szerepeljen a gyűléslistában, hogy akik a környéken gyűlést
keresnek, megtalálhassák. Minden változást jelezz mind a WSO, mind a magyar OA országos
szolgálata felé, hogy a lista naprakész legyen. Fontos, hogy megadd a csoport
kapcsolattartójának a telefonszámát, hogy azok az újak is megtalálják a gyűlést, akiknek nincs
arrafelé helyismeretük. A WSO-nál minden csoportnak van neve és regisztrációs száma.
4. Nézd meg, hogy működik a többi csoport! Ha nincs a környékeden OA-gyűlés, és nem
vagy biztos benne, hogyan kezdj neki, üljetek autóba és nézzétek meg, hogy működik egy
erős csoport. Ez annak a csoportnak is jól jöhet, amelyiket meglátogatjátok. Ha már működik
a csoportotok, lehet, hogy viszonozzák majd a látogatást.
5. Kérd el egy számodra szimpatikus gyűlés levezetéséhez használt sorvezetőt.
6. Keress szolgálatvállalókat! Célszerű, ha az első ülések egyikén megválasztjátok az első
szolgálattevőket. Általában szükség van egy csoporttitkárra, egy kulcsosra, aki nyitja-zárja a
gyűlésnek otthont adó helyiség ajtaját, pénztárosra, irodalomfelelősre és egy olyan társra, aki
kapcsolatot tart az országos szolgálattal.
6. Ügyelj rá, hogy a csoport legyen önfenntartó. A csoportok önállóan intézik a saját
ügyeiket, de kérjük, légy figyelemmel a Hetedik Hagyományról szóló brosúrában foglaltakra.
Ha segítségre van szükséged, keresd bátran az OA országos szolgálatát! Köszönjük,
hogy továbbadod a felépülés üzenetét.

