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PARA COORDENADORES DO SERVIÇO ESPECIAL ALATEEN DE ÁREA
O Coordenador do serviço especial Alateen de Área é um membro do AlAnon ou Alateen eleito pelo
Comitê de Área.
Parabéns, você acaba de aceitar uma prestação de serviço emocionante e gratificante que, além disso, é
um desafio. Para ajudar você a prestar serviço como Coordenador do serviço especial Alateen de Área, entre
em contato com outros membros que prestam o mesmo serviço em outras Áreas, para compartilhar
experiências e ideias.
Você tem um papel de vital importância no bemestar do AlAnon como um todo. O papel do
Coordenador é transmitir a experiência daqueles que vieram antes de você e dos que prestam serviço com
você, hoje. Você é a ponte de comunicação que pode levar o entusiasmo de Padrinho para Padrinho e de
Grupo para Grupo. O seu entusiasmo também pode encorajar nossa associação a construir uma ponte de
compreensão e cooperação entre os membros dos Grupos Alateen e AlAnon. E o que é mais importante, o
seu entusiasmo pode ser o canal através do qual haverá um fluxo de energia que vai do Grupo ao Distrito, ao
Comitê de Área, ao ESGA e de volta ao Grupo.
Mantenha contato com todos os Grupos e Padrinhos Alateen da Área. Dê a eles o seu endereço e
número de telefone. Oriente os Grupos novos para consultar o G12 Para iniciar um Grupo AlAnon e o
G19 Para iniciar um Grupo Alateen. Enfatize a importância dos Grupos se registrarem no ESGA, no Comitê
de Área e no Serviço de Informação AlAnon (SI).
Promova a conscientização dos membros dos Grupos Alateen e AlAnon, de que o Alateen não é uma
associação ou parte de AA. ALATEEN É ALANON.
Entre também em contato com o Delegado de Área, RDs e Serviço de Informação AlAnon, solicitando
que o mantenham informado acerca das atividades do Alateen, principalmente sobre novos Grupos. Encoraje
a participação do Alateen nas reuniões de Distrito e nas Assembleias. Apresente relatório das atividades do
Alateen nas reuniões do Comitê de Área.
Junto com o Delegado, revise a lista de Grupos que este recebe do ESGA, contendo todos os Grupos
Alateen registrados na sua Área. Compare esta lista com listas locais do Serviço de Informação AlAnon
(SI), Distrito e Comitê de Área, para ver se está correta.
Quando necessário, realize reuniões com os Padrinhos e RGs Alateen da Área para organizar uma
Confraternização Alateen ou discutir algum problema. Essas reuniões também podem ser programadas em
Encontros e outros eventos do AlAnon ou Alateen.
Realize reuniões, a intervalos regulares, com os Padrinhos Alateen. Os Padrinhos precisam manter
contato entre eles.
Nessas reuniões você pode
a. Esclarecer os Grupos sobre a Literatura Aprovada pela Conferência (LAC) e notícias vindas do ESGA,
Comitê de Área e Serviço de Informação Al-Anon.
b. Encorajar os membros a iniciarem Grupos Alateen onde não houver, ou sugerir a frequência às reuniões
de Al-Anon.
c. Discutir como aplicar as Tradições do Alateen para resolver problemas de Grupo.
d. Solicitar matéria para ser publicada no Boletim de Área (se houver).
e. Ajudar a planejar e preparar as reuniões de confraternização, grupos de trabalho e outros eventos do
Alateen realizados em sua Área, mantendo o ESGA sempre informado a respeito.
f. Incentivar a participação do Alateen nos Seminários de Serviços Regionais (SSRs).
g. Incentivar reuniões de Padrinhos Alateen. (Ver G-19 Para Padrinhos Alateen.)
Junto aos Grupos Alateen
a. Escreva aos Grupos da Área, mantendo constante essa comunicação.
b. Enfatize seu papel junto aos Alateens, fazendoos saber que você está à disposição deles.
c. Forme uma equipe composta de Alateens e Padrinhos Alateen para ajudar a levar a mensagem e tentar
resolver problemas que possam surgir.
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Junto aos Padrinhos Alateen
a. Realize uma campanha de conscientização do apadrinhamento Alateen.
b. Realize regularmente reuniões de treinamento de apadrinhamento Alateen, e convide Padrinhos Alateen
experientes, Alateens, e Representantes de Distrito (RDs).
Junto aos Distritos
a. Organize um grupo de estudo sobre Alateen com os RDs e RGs.
b. Incentive os RDs a organizarem Comitês Alateen nos Distritos.
Junto ao Comitê de Área
a. Apresente um relatório das atividades do Alateen.
b. Identifique e se comunique com todos os Padrinhos Alateen

Relacionamento com outros serviços da Área
Cooperação com a Comunidade Profissional (CCP) – Prepare uma lista de membros do Alateen
dispostos a falar com profissionais ou servir de contato. Peça aos membros para avisálo quando tomarem
conhecimento de profissionais que estejam malinformados sobre o Alateen. Mantenha contato e dê
informações corretas. Peça aos membros que o mantenham informado sobre os contatos que fazem com
profissionais.
Poderão ser enviadas a você, cópias de cartas de profissionais, recebidas pelo ESGA, Comitê de Área
ou Serviço de Informação AlAnon, solicitando iniciar Grupos Alateen. Então, pedimos a você que verifique
pessoalmente, a fim de se assegurar de que o profissional já foi contatado por um membro de um Grupo
AlAnon.
Informação ao Público (IP) – Trabalhe em projetos de IP, por exemplo, com artigos para divulgação.
Prepare uma lista de oradores experientes do Alateen para compartilhar suas próprias histórias. Isso pode ser
feito numa reunião de Padrinhos e RGs Alateen.
Instituições – Você pode estimular o interesse dos Alateens nas reuniões em Instituições do AlAnon,
encaminhando membros interessados ao Comitê de Divulgação do Distrito ou ao Coordenador do serviço especial
de Divulgação da Área.
Chame a atenção dos Grupos Alateen sobre os projetos de CCP, IP e Instituições, a fim de que eles se
preparem para receber os recémchegados.
Literatura – Conversando com o Coordenador do serviço especial de Literatura da Área, você pode
compartilhar as necessidades expressadas pelos membros do Alateen de sua Área, sobre material novo ou
revisões de peças existentes.
Compartilhe experiências de serviços e encaminhe depoimentos de Padrinhos, de membros e de Grupos
Alateen ao Editor do Boletim de Área, a fim de que os membros do AlAnon tomem conhecimento das
necessidades e atividades do Alateen. Isso pode encorajar os membros do AlAnon a iniciar e apadrinhar
Grupos Alateen, bem como a dar as boasvindas aos membros jovens da família nos Grupos AlAnon.
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