
7th TRADITIONSDONATIONER BEHÖVS SNARAST! 
 
Kära medresenärer, 

 
Varje ACA-grupps främsta syfte är att föra ut budskapet till vuxna barn som fortfarande lider, 
överallt. Vissa kanske tar för givet att det finns en "Big Red Book" på alla språk, men faktum är 
att länder runt om i världen inte har tillgång till någon ACA-litteratur på sitt modersmål. Att 
tillhandahålla översatt litteratur är en av de viktigaste tjänsterna som World Services 
Organization (WSO) utför för ACA-gruppernas räkning. 

 
WSO LIDER FÖR NÄRVARANDE BRIST PÅ 7TH TRADITIONSDONATIONER, VILKET HOTAR VÅRT 
SYFTE. VI BEHÖVER DIN GRUPP OCH DIG FÖR ATT HJÄLPA OSS. 

 
Vad gör WSO med dina donationer? 

●  Översätter och publicerar litteratur på andra språk. 
●  Betalar särskilda anställda för att sköta räkenskaper och hantera teknik. 
●  Underhåller fysiska och virtuella tillgångar som lager och webbplatser. 

 
Varför är WSO:s donationer lägre än väntat? 

● Många möten som före pandemin var personliga och regelbundet samlade in 7th 
traditionsbidrag samlar inte längre in dem och donerar dem till WSO. 

 
Vad kan du göra? 

● Be din grupp att samla in 7th traditionsbidrag på mötet. 
o Online-möten kan avbryta mötet i 1-2 minuter så att medlemmarna kan 

bidra till gruppens virtuella korg utan att missa något av mötet. 
 

● Be din grupp att donera minst en gång i kvartalet till gruppens försiktiga 
reservbelopp. 

 
● Överväg att göra en personlig månatlig återkommande donation direkt till WSO. 

 
Med din hjälp kommer WSO att kunna upprätthålla ett schema med tre eller fler nyöversatta 
litteraturverk per år för att nå ännu fler vuxna barn som lider. 

 
Här är länken till webbsidan för donationer. Du kan välja hur du vill göra en 
engångsdonation eller ställa in en automatisk månadsdonation av valfritt belopp. 

Tack för din tjänst och dina donationer för att hjälpa till att föra budskapet 

vidare! I tjänst, 
WSO:s finanskommitté 

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

	7th TRADITIONSDONATIONER BEHÖVS SNARAST!
	WSO LIDER FÖR NÄRVARANDE BRIST PÅ 7TH TRADITIONSDONATIONER, VILKET HOTAR VÅRT SYFTE. VI BEHÖVER DIN GRUPP OCH DIG FÖR ATT HJÄLPA OSS.
	Varför är WSO:s donationer lägre än väntat?
	Vad kan du göra?

