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جرد املجموعة !
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من منظورك الشخصي كيف ترى االختالف بني املجموعة املحلية ،أي مجموعة أو أي اجتماع ؟ هل ترى أنا
هناك اختالف في مسؤولياتك أو سلوكك تجاه كل منها ؟!
ما هي الفوائد من وجود مجموعة محلية قوية بالنسبة لك ولألعضاء الجدد ولألعضاء اآلخرين ؟!
بأي الطرق تساهم مجموعتك املحلية في دعم مصلحتنا املشتركة ؟ كيف تساعدك املجموعة املحلية في
اكتساب حس االنتماء والغاية منه ؟!
كيف تعلمك املشاركة في مجموعتك املحلية كيفية الخدمة بزمالة املدمنني املجهولني ؟ كيف تشجع أو توفر
املجموعة املحلية أسس للقيادة ؟!
كيف يمكننا بناء مجموعة محلية قوية وماذا نحتاج لتشجيع األعضاء لالنضمام للمجموعة ؟!
ما هي األشياء التي باستطاعتنا فعلها إلبقاء اجتماعاتنا متفتحة ،جذابة وترحيبية ؟ هل ترحب وتشجع
مجموعتك مثل هذه املسؤوليات ؟ إذا كان كذلك كيف ؟!
من خالل مشاركاتك ومساهماتك كيف يطبق مبدأ " إننا ال نستطيع االحتفاظ بما لدينا إال بتقديمه لآلخرين "؟!
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هل تقوم مجموعتك بتحديد من تغيب عن حضور االجتماعات وناقشت ما هي مسؤولياتها تجاه حمل الرسالة ؟!
كيف يمكن للمجموعة املساعدة في إبقاء كل من األعضاء الجدد واألعضاء ذوو الخبرة مشاركني في
االجتماعات ومنشغلني منجذبني( ببرنامج زمالة املدمنني املجهولني ؟!
ما هي اإلجراءات الواجب اتخاذها للتأكد من أن األعضاء واألعضاء الخاملني يعلمون بأن اجتماعاتنا قائمة ؟
كيف يمكن تحسن تلك الجهود ؟!
كيف تستطيع املجموعات واملناطق العمل سويا للمساعدة في هذه الجهود ؟وكيف يمكن توجيه جهود الخدمات
املحلية للوصول إلى هؤالء الذين ال يحضرون االجتماعات ؟!
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من الذي تغيب عن اجتماعاتنا وملاذا ؟!
!
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نظام خدمتنا !
!

• بأي الطرق نستطيع جلب مبادئ التعافي إلى اجتماعات الخدمة ؟!
• كيف يمكن تحسني نظام الخدمة الحالي ليسمح أكثر بأفكار جديدة وطرق إبداعية ؟ بأي الطرق نستطيع
تحسني العالقات واالتصاالت مع هياكل الخدمة األخرى ) لجنة بلجنة ,منطقة بمنطقة ،منطقة بإقليم  ،إقليم
بمنطقة أو نطاق -مجموعة أقاليم  -أو بالخدمات العاملية ...إلخ(!
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ما هي بعض الوسائل التي نستطيع من خاللها تقييم جهود خدماتنا ؟ ما هي القيمة من وراء متابعة هذه
الجهود ؟ كيف يمكن تحسني متابعة الجهود ) األداء ( ؟!
ما هي جوانب هذا النظام التي قد تحتاج إلي تغيير؟ ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها للمساعدة علي
بناء هيكل للخدمة أكثر إنتاجا واستجابة ؟!
من الذي نفتقده في هيكل الخدمة ؟ كيف يمكننا أن نحسن بذر وتشجيع ودعم القيادة في هيكل الخدمة ؟
كيف نستطيع املساعدة في جلب املعلومات والوسائل والدعم الذي يحتاجه الخدم ليكونوا ناجحني في مجال
خدمتهم ؟!
كيف تستطيع مجتمعات زمالة املدمنني املجهولني زيادة مواردها ) األعضاء ،األدوات ،املال ( وتحسني استغالل
هذه املوارد ؟ كيف تساعد مساهمات مجموعتك في حمل الرسالة على جميع مستويات الخدمة ؟!
كيف نستطيع جعل الخدمة ممتعة أكثر ومحفزة ومكافئة ؟ وربما تكون أيضا مسلية ؟!

