
7th TRADYCJA DAROWIZNY PILNIE POTRZEBNE! 
 
Drodzy koledzy podróżnicy, 

 
Głównym celem każdej grupy ACA jest niesienie przesłania do dorosłych dzieci, które nadal 
cierpią, wszędzie. Niektórzy mogą przyjąć za pewnik, że "Wielka Czerwona Książka" jest 
dostępna w każdym języku, ale faktem jest, że kraje na całym świecie nie mają dostępu do 
żadnej literatury ACA w swoim ojczystym języku. Dostarczanie przetłumaczonej literatury jest 
jedną z najważniejszych usług, jakie World Services Organization (WSO) wykonuje w imieniu 
grup ACA. 

 
WSO OBECNIE ODCZUWA BRAK 7TH DAROWIZN TRADYCJI, CO ZAGRAŻA NASZEMU CELOWI. 
POTRZEBUJEMY, ABYŚ TY I TWOJA GRUPA POMOGLI NAM. 

 
Co WSO robi z Twoimi darowiznami? 

●  Tłumaczy i publikuje literaturę w innych językach 

●  Opłaca specjalnych pracowników do prowadzenia księgowości i zarządzania 
technologią 

●  Utrzymuje fizyczne i wirtualne aktywa, takie jak magazyny i strony internetowe 

 
Dlaczego datki na WSO są niższe niż zakładano? 

● Wiele spotkań, które były osobiście przed pandemią i regularnie zbierały składki 
na 7th tradycji, już ich nie zbiera i nie przekazuje na WSO. 

 
Co możesz zrobić? 

● Poproś swoją grupę o zebranie 7th składek na tradycję podczas spotkania. 
o Spotkania online mogą ZATRZYMAĆ swoje spotkanie na 1-2 minuty, aby 

umożliwić członkom wniesienie wkładu do wirtualnego koszyka Twojej grupy 
bez utraty jakiejkolwiek części spotkania. 

 

● Poproś swoją grupę o przekazywanie co najmniej raz na kwartał darowizn do 
wysokości ostrożnej rezerwy Twojej grupy. 

 
● Rozważ przekazanie osobistej miesięcznej powtarzalnej darowizny bezpośrednio na 

rzecz WSO. 
 
Dzięki Waszej pomocy WSO będzie w stanie utrzymać harmonogram wydawania 3 lub więcej 
nowo przetłumaczonych utworów literackich rocznie, aby dotrzeć do jeszcze większej liczby 
cierpiących dorosłych dzieci. 

 
Tutaj znajduje się link do strony z darowiznami. Możesz wybrać sposób przekazania 
jednorazowej darowizny lub ustawić automatyczną comiesięczną darowiznę w 
dowolnej wysokości. 

Dziękujemy za Waszą służbę i darowizny, które pomagają nieść przesłanie! 

W służbie, 
Komisja Finansów WSO 

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