Dažniausiai užduodami klausimai
Kas yra PTO? PTO yra Suaugusių alkoholikų vaikų Pasaulinė tarnybos organizacija. Tai – programos
centrinė agentūra, kuri renka ir skleidžia informaciją apie susirinkimus; rengia ir platina SAV literatūrą
bei teikia informaciją plačiajai visuomenei.
Kas yra SAV (Suaugę alkoholikų vaikai)? Suaugę alkoholikų vaikai – tai sveikimo programa suaugusiems,
kurie augo alkoholizmo paveiktoje ar kitokioje disfunkcinėje šeimoje. Programa paremta sėkminga
Anoniminių alkoholikų patirtimi. Joje pritaikyta sava Dvylikos žingsnių ir Dvylikos tradicijų versija.
Ar SAV susirinkimuose gali lankytis tik tie, kurių tėvai alkoholikai? Ne! Jeigu susitapatinate su SAV
problemomis arba turite keletą „Skalbinių sąraše“ išvardytų bruožų, SAV programa bus jums naudinga.
Kiek tai kainuoja? SAV yra savipagalbos grupė, kuri pagal Septintąją tradiciją išsilaiko pati iš savo lėšų. Jei
išgalite, mes prašome paaukoti kiekvieno susirinkimo metu.
Kas yra Aukštesnioji jėga? SAV yra dvasinė programa, nesusijusi su jokia religija ar tikėjimais, bet veikiau
su supratimu, kad yra galingensė nei mes patys jėga, kuri gali padėti mums sveikti. Šią Aukštesniąją jėgą
kiekvienas grupės narys suvokia savaip.
Kur vyksta grupių susirinkimai? Visų žinomų SAV grupių sąrašą rasite Susirinkimų puslapyje.
Paskambinę vietiniu numeriu galite patikrinti, ar jūsų pasirinkta grupė yra aktyvi. Visai kaip žmonės
sveiksta ir auga, grupės steigiasi ar užsidaro, atsiradus arba sumažėjus poreikiui. PTO stengiasi
atnaujinti informaciją apie grupes, bet negarantuoja, kad kiekviena iš pažymėtųjų sąraše yra veikianti.
Kaip man rasti susirinkimą, jeigu ten, kur aš gyvenu, jie nevyksta? Deja, pasaulyje yra dar daug
vietų, kuriose SAV susirinkimai nevyksta. Jeigu sąraše nerandate susirinkimo ten, kur gyvenate,
užsiregistruokite į susirinkimus telefonu ar internetu, jie yra skiltyse „Telefonas“ ir „Internetas“. Kita
galimybė - įsteigti naują grupę savo rajone (žr. toliau).
Kaip įsteigti grupę? Jeigu patikrinote skiltį „Meetings“ („Grupės ir susirinkimai“) ir neradote šalia jūsų
veikiančios grupės, galbūt norėsite įsteigti ją savo mieste. Tai paprasta. Iš pradžių užsisakykite „Paketą
naujai grupei“, tai galite padarti užpildę literatūros užsakymo formą. Jūs gausite visą reikalingą medžiagą
SAV grupei įsteigti ir susirinkimams vesti. Informacijos apie tai, kaip įsteigti naują grupę, rasite ir SAV
draugijos literatūroje; paspauskite čia norėdami jos užsisakyti. Informacinį „Paketą naujai grupei“ galite
atsisiųsti iš skilties „SAV literatūra“; jo pakanka naujai grupei įsteigti.
Kodėl SAV nepateikia nuorodų į kitas svetaines? Mes neteikiame nuorodų į kitas svetaines dėl
Šeštosios tradicijos, kuri sako, kad mes neremiame jokios pašalinės įstaigos ar organizacijos. Negalime
sukontroliuoti, kur nuveda kita nuroda ir kas ten gali būti remiama, ir tai gali pažeisti Šeštąją tradiciją.
Tačiau mes leidžiame kitose svetainėse teikti nuorodą į mūsų puslapį. Prašome teikti nuorodas tik į
www.adultchildren.org.
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