
7th TRADICE DARY NALÉHAVĚ ZAPOTŘEBÍ! 
 
Vážení spolucestující, 

 
Hlavním cílem každé skupiny ACA je předávat poselství dospělým dětem, které stále trpí, a to 
všude. Někteří mohou považovat za samozřejmost, že existuje "Velká červená kniha" v každém 
jazyce, ale skutečnost je taková, že země po celém světě nemají přístup k žádné literatuře ACA 
ve svém rodném jazyce. Poskytování přeložené literatury je jednou z nejdůležitějších služeb, 
které Světová organizace služeb (WSO) jménem skupin ACA vykonává. 

 
WSO SE V SOUČASNÉ DOBĚ POTÝKÁ S NEDOSTATKEM 7TH TRADICE DARŮ, COŽ OHROŽUJE 
NÁŠ ÚČEL. POTŘEBUJEME, ABYSTE NÁM VY A VAŠE SKUPINA POMOHLI. 

 
Co WSO dělá s vašimi dary? 

●  Překládá a vydává literaturu v jiných jazycích. 
●  Platí zvláštní pracovníky, kteří vedou účetnictví a spravují technologie. 
●  Udržuje fyzický a virtuální majetek, jako jsou sklady a webové stránky. 

 
Proč jsou dary WSO nižší, než se očekávalo? 

● Mnohá setkání, která se konala osobně před pandemií a pravidelně vybírala 
příspěvky na 7th tradice, je již nevybírají a nepřispívají na WSO. 

 
Co můžete udělat? 

● Požádejte svou skupinu, aby na setkání vybrala 7 příspěvkůth tradice. 
o Online schůzky mohou na 1-2 minuty ZASTAVIT své jednání, aby členové 

mohli přispět do virtuálního koše vaší skupiny, aniž by přišli o část schůzky. 
 

● Požádejte svou skupinu, aby přispívala alespoň čtvrtletně do výše obezřetné 
rezervy vaší skupiny. 

 
● Zvažte osobní měsíční pravidelný příspěvek přímo organizaci WSO. 

 
S vaší pomocí bude WSO schopna udržet plán vydávání 3 nebo více nově přeložených 
literárních děl ročně, aby se dostala k ještě většímu počtu dospělých dětí, které trpí. 

 
Zde je odkaz na webovou stránku pro dárce. Můžete si zvolit způsob jednorázového 
daru nebo si nastavit automatický měsíční dar v libovolné výši. 

Děkujeme vám za vaši službu a vaše dary, které pomáhají šířit poselství! 

Ve službě, 
Finanční výbor WSO 

https://adultchildren.org/7th-tradition/
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