
Anonimowi Alkoholicy i Alkoholizm 
 

Tradycja Szósta: Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować 
ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek 
przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy 
ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu. 
"Współpraca, ale nie łączenie się"  

    Anonimowi Alkoholicy są ogólnoświatową wspólnotą 
alkoholików, którzy pomagają sobie wzajemnie zachować trzeźwość 
i którzy oferują bezpłatne dzielenie się swoim doświadczeniem 
powrotu do zdrowia z innymi, którzy mogą mieć problem z piciem. 
Uczestnicy AA wyróżniają się swoim przyjęciem propozycji 
programu Dwunastu Kroków pomyślanego dla osobistego powrotu do 
zdrowia z alkoholizmu. 

    Wspólnota funkcjonuje poprzez ponad 100000 lokalnych grup 
w 150 krajach. Ocenia się, że wspólnota liczy ponad 3000000 
uczestników, AA uznaje jednak, że jego program nie jest zawsze 
skuteczny dla wszystkich alkoholików i niektórzy mogą wymagać 
profesjonalnego doradztwa lub terapii.  AA zainteresowane jest 
jedynie osobistym powrotem do zdrowia i trwałą trzeźwością 
indywidualnych alkoholików, którzy zwracają się do wspólnoty 
o pomoc. AA nie angażuje się na polu badań naukowych alkoholizmu, 
leczenia medycznego lub psychiatrycznego, edukacji lub propagandy 
w jakiejkolwiek formie, chociaż jego członkowie mogą uczestniczyć 
w takiej działalności jako jednostki. AA przyjęło politykę "współpracy 
a nie łączenia się" z innymi organizacjami zajmującymi się leczeniem 
alkoholizmu.  
    Tradycyjnie, Anonimowi Alkoholicy nie przyjmują wsparcia 
finansowego ze źródeł zewnętrznych ani się o nie starają, 
a członkowie zachowują osobistą anonimowość wobec prasy, radia 
i filmu czy telewizji.  

 

 



AA i inne organizacje  

AA nie łączy się z żadną inną organizacją czy instytucją. Nasze 
Tradycje zachęcają do "współpracy a nie łączenia się". fragment z broszury 
"Grupa AA" wydanej przez BSK AA  

   

Dlaczego Anonimowi Alkoholicy są anonimowi?  

 
Anonimowość jest duchową podstawą AA. To przypomina 
wspólnocie, aby kierowała się raczej zasadami, niż osobistymi 
ambicjami. Jesteśmy społecznością ludzi równych. Dążymy do tego, 
aby poznany był nasz program zdrowienia, a nie osoby, które w nim 
uczestniczą. Anonimowość w środkach masowego przekazu jest 
gwarancją bezpieczeństwa dla wszystkich członków AA, 
a szczególnie dla nowoprzybyłych, że ich członkostwo w AA nie 
będzie ujawnione. 
   

Mityngi AA 

 
Celem wszystkich mityngów AA, jak stwierdza Preambuła, jest 
"dzielenie się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby 
rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu 
z alkoholizmu". W tym celu grupy AA mają zarówno mityngi otwarte 
jak i mityngi zamknięte.  

Zamknięte mityngi są tylko dla członków AA lub dla tych, którzy 
mają problem z alkoholem i mają „pragnienie zaprzestania picia”.  
Otwarte mityngi są dostępne dla każdego zainteresowanego 
programem zdrowienia z alkoholizmu Anonimowych Alkoholików.  

W obu typach mityngów prowadzący AA może poprosić, aby 
uczestnicy ograniczyli swoje wypowiedzi do spraw dotyczących 
zdrowienia z alkoholizmu. Otwarte czy zamknięte mityngi grup AA są 
prowadzone przez uczestników AA, którzy decydują o przebiegu 
swoich mityngów.  


