Usein kysyttyjä kysymyksiä
Mikä on WSO? WSO on ACA:n maailmanpalvelu-organisaatio. Se toimii ohjelman keskustoimistona,
kerää ja jakaa kokoustietoa, valmistaa ja jakaa kirjallisuutta ryhmien käyttöön sekä tarjoaa julkisuuteen
jaettavaa informaatiota.
Mikä on ACA (ACoA)? Adult Children of Alcoholics (Alkoholistien aikuiset lapset) on toipumisohjelma
aikuisille, joiden elämään on vaikuttanut se, että he ovat kasvaneet alkoholistisessa tai muulla tavoin
toimintahäiriöisessä perheessä. Ohjelma perustuu Alholics Anonymousin menestykseen ja se hyödyntää
omaa versiotaan kahdestatoista askeleesta ja kahdestatoista perinteestä.
Onko vanhempieni oltava alkoholisteja? Ei! Jos samastut Ongelmaan ja sinulla on useita Pyykkilistan
piirteitä, ACA:sta on hyötyä sinulle.
Mitä se maksaa? ACA on omavarainen itseapuohjelma ja seitsemännen perinteen mukaisesti rahoitamme
oman tiemme. Jos taloutesi sallii, pyydämme sinulta pientä lahjoitusta jokaisessa kokouksessa.
Mikä on Korkeampi voima? ACA on hengellinen ohjelma, joka ei perustu mihinkään erityiseen
uskontoon tai uskomusjärjestelmään vaan ennemmin ymmärrykseen itseämme suuremmasta voimasta,
joka voi auttaa meitä polullamme toipumiseen. Tämä Korkeampi voima on yhtä moninainen kuin
ryhmän eri yksilöt.
Mistä löydän kokouksen? Luettelo kaikista tunnetuista ACA-kokouksista löytyy Meeting Place sivuta.
Voit varmistaa valitsemasi ryhmän toimivuuden soittamalla paikalliseen puhelinnumeroon. Niin kuin
yksilöt toipuvat ja kasvavat, niin syntyvät ja lak-kaavat ryhmätkin tarpeen syntyessä tai päättyessä.
WSO yrittää pitää kokous-tiedot ajan tasalla, mutta ei voi taata, että jokainen luettelossa esiintyvä
ryhmä on toimiva. Katso seuraavaa kohtaa muista vaihtoehdoista, mikäli luettelossa ei ole ACAkokousta alueellasi.
Miten perustan ryhmän? Valitettavasti maailmassa on monia alueita, joilla ei ole yhtään ACA-kokous-ta.
Jos et löydä luettelosta kokousta alueellasi, katso puhelin- ja internet-kokouksista. Ne on luetteloitu
kohdissa County ”Telephone” ja ”Internet”. Toinen mahdollisuus on aloittaa uusi ryhmä alueellasi.
Miten aloittaa kokouksen? Jos olet katsonut Meeting Page-sivuilta, eikä lähiseudultasi löydy ryhmää,
haluat ehkä aloittaa uuden ACA-ryhmän kaupungissasi. Se on helppoa. Aloita tilaamalla ”New Meeting
Pack”, joka löytyy kohdasta Literature Order Form. Siinä tulee kaikki ACA-ryhmän perustamiseen ja
toimintaan tarvittava perusaineisto. ACA:n Iso kirja sisältää myös tietoa uuden ryhmän perustamisesta.
Klikkaa tästä tilataksesi kirjan. Riittävä määrä uuden ryhmän perustamiseen tarvittavaa tietoa on myös
ladattavissa New Meeting Packet -materiaalista ACA Literature-sivuilta.
Miksi ACA:n sivustoilla ei ole linkkejä muihin sivustoihin? Meillä ei ole linkkejä muille sivustoille
kuudennen perinteemme vuoksi, jossa sanotaan, ettemme anna kannatustamme millekään
ulkopuoliselle yritykselle. Koska emme voi millään tavoin hallita sitä, minne muut sivustot johtavat
ja mitä ne saattavat kannattaa, emme voi rik-koa tätä perinnettä. Emme anna muille sivustoille lupaa
linkittyä meidän sivustoillemme. Linkittäkää ainoastaan sivulle www.adultchildren.org
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