
7th ТРАДИЦІЇ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ПОЖЕРТВИ! 
 
Дорогі попутники, 

 
Основна мета кожної групи ТИА - донести інформацію до дорослих дітей, які все ще 
страждають, де б вони не знаходилися. Хтось може вважати само собою зрозумілим, що 
існує "Велика Червона книга", доступна кожною мовою, але факт залишається фактом: 
країни по всьому світу не мають доступу до літератури ТЧХ рідною мовою. Забезпечення 
перекладеною літературою - одна з найважливіших послуг, яку Всесвітня організація 
обслуговування (WSO) надає від імені груп ПХА. 

 
НАРАЗІ WSO ВІДЧУВАЄ БРАК 7 ПОЖЕРТВ ЗА ТРАДИЦІЄЮTH , ЩО СТАВИТЬ ПІД ЗАГРОЗУ 
НАШУ МЕТУ. НАМ ПОТРІБНА ВАША ДОПОМОГА ТА ДОПОМОГА ВАШОЇ ГРУПИ. 

 
Що WSO робить з вашими пожертвами? 

●  Перекладає та видає літературу іншими мовами 

●  Платить спеціальним працівникам, які ведуть рахунки та керують технологіями 

●  Підтримує фізичні та віртуальні активи, такі як склади та веб-сайти 

 
Чому пожертви WSO менші, ніж очікувалося? 

● Багато зустрічей, які відбувалися до пандемії і регулярно збирали 7th 
традиційні внески, більше не збирають їх, а жертвують на користь WSO. 

 
Що ви можете зробити? 

● Попросіть свою групу зібрати 7th традиційних внесків на зборах. 
o Учасники онлайн-нарад можуть зупинити нараду на 1-2 хвилини, щоб 

дозволити учасникам зробити внесок у віртуальний кошик вашої групи, 
не пропускаючи жодної частини наради. 

 

● Попросіть вашу групу робити пожертви принаймні щоквартально до 
розумної резервної суми вашої групи. 

 
● Розгляньте можливість зробити особисту щомісячну регулярну пожертву 

безпосередньо до WSO. 
 
З вашою допомогою WSO зможе підтримувати графік випуску 3 або більше нових 
перекладених творів на рік, щоб охопити ще більше дорослих дітей, які страждають. 

 
Ось посилання на сторінку з пожертвами. Ви можете зробити одноразову 
пожертву або налаштувати автоматичну щомісячну пожертву на будь-яку суму. 

Дякуємо за ваше служіння і ваші пожертви, які допомагають нести цю 

звістку! На службі, 
Фінансовий комітет WSO 

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