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Dodaj informację o rocznicy czy wydarzeniu do biuletynu
W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia - Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny z 2 czerwca 2020 r. zgodnie z
którym dopuszczono możliwości organizowania spotkań AA z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych przez Ministra
Zdrowia w związku z trwaniem stanu epidemii ( Zobacz odpowiedź MZ/. Z tymi zasadami można zapoznać się na stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne zasady i ograniczeniami stosować je odpowiednio przy funkcjonowaniu
poszczególnych grup. W szczególności należy pamiętać aby w pomieszczeniach grup znajdowały się środki dezynfekujące,
wymagane ustawą na potrzeby uczestników i obsługi, maseczki lub przyłbice, rękawiczki jednorazowe dla stałych służebnych.
Przy wejściu do pomieszczeń uczestnicy każdego rodzaju mityngu powinni zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki. Nie należ
zapominać o częstym wietrzeniu pomieszczeń, dezynfekcji stołów i innych mebli po zakończonym spotkaniu .Sugerowane jest
umieszczenie w pomieszczeniach w widocznym miejscu informacji o ilości osób, które mogą przebywać naraz w sali, o
konieczności utrzymania dystansu, zakrywaniu ust i nosa oraz utrzymaniu czystości pomieszczeń.

ROCZNICE -trzeźwości, powstania grup
Dodaj swoją rocznicę do biuletynu
INFORMACJE Z GRUP -mitingi w okresie świąt, robocze, spikerskie, zmiany itp.

Wiele grup po krótkiej przerwie wznowiło mitingi stacjonarne
/szczegóły w spisie mitingów/
Z wielką radością informujemy iż w aplikacji GoToMeeting kontynuujemy intergrypowy miting On-line.
Mitingi odbywają się w Środy o godzinie 9:30 do godziny 10:30
Niedziela godzina 20:30 do 21:30
Pokój otwierany jest 30 min przed każdym mitingiem
Pobierz aplikację "GoToMeeting"
Po zainstalowaniu nie musisz zakładać konta, logować się czy ujawniać swoich danych.
Wystarczy że klikniesz na przycisk "Wejdź na mityng".
Zostaniesz poproszony o podanie imienia bądź pseudonimu oraz maila.
maila nie musisz podawać

WEJDZ
NA MITING

DO ZOBACZENIA NA MITINGU ON-LINE

INFORMACJE OD SŁUŻB INTERGRUPY
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Szczawnica 12-10-2019
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Skawa 11-01-2020
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Kościelisko 13,06,2020

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Bukowina 05,09,2020
Spotkanie Służb Intergrupy w dniu 06 listopad 2020 roku godzina 16:00
w siedzibie Grupa AA Lubogoszcz
34-730 Mszana Dolna ul. Jana Pawła II
(Dom Katechetyczny)
Telefon do Rzecznika Intergrupy 605 040 534
Telefon do Kolportera Intergrupy 798 350 370

Jeśli chcesz dodać informację o rocznicy wydarzeniu do Biuletynu Intergrupy lub chcesz się dopisać do listy mailingowej
napisz na adres email: jaroaa@interia.eu lub wyślij SMS na nr 600324143

Informacje dla Mandatariuszy do przekazania na grupach
W związku z koniecznością rotacji w Służbach Intergrupy prosimy osoby chętne do objęcia służby sekretarza skarbnika
oraz łącznika ds. ‘Górki” do zgłaszania swoich kandydatur do mnie lub Rzecznika Intergrupy. Istnieje taka potrzeba, aby
na najbliższym spotkaniu Intergrupy odbyły się wybory na w/w służby.
Potrzeba osób chętnych do obsługi mitingów on-line PILNE!!!!!!

Niesienie posłania na detoks przy Szpitalu w Nowym Targu.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w każdy czwartek o godz. 17:30. ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA!
Służby koordynatora podjął się Wojtek z Nowego Targu - tel.509-959-302.
Serdecznie prosimy o przekazanie tej informacji na grupach i kontakt z Wojtkiem - potrzeba ludzi do działania!

Sprawozdanie z Rady regionu Maj 2020 rok
(hasło do sprawozdania - drugi legat AA pisany małymi literami, bez polskich liter)

WARSZTATY, SPOTKANIA ITP. -AA
2-4
październik

Warsztaty Służb Czarna Sędziszowska Program warsztatów:
http://www.aagalicja.pl/files/ULOTKA%20CZARNA%20SEDZISZOWSKA%20STR%202%20kopia.pdf

Plan prowadzenia mitingów na Górce Zakopane 2020 rok
ul. Ks. Kaszelewskiego 9 (Dom Rekolekcyjny Jezuitów Górka) Godzina 11:00-12:30 (wszystkie otwarte)

04-10-2020
06-12-2020

Grupa AA Na Grani Nowy Targ
Grupa AA Babia Góra Lipnica Wielka

Wydarzenie nie związane z AA – towarzyszące
WARSZYATY-SPOTKANIA-DNI SKUPIENIA ITP. POZA AA
24-27 wrzesień
Dom Rekolekcyjny Jezuitów
43-511 Zakopane ul. Ks. Kaszelewskiego 9

Dni Skupienia

PROGRAM

