COMO ENCORAJAR OS MEMBROS A PARTICIPAREM
DO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO

IP-3A/B/C

Orientação ao Coordenador do serviço especial de Divulgação
1. Você já se apresentou aos Representantes de Distrito?
Isso geralmente é feito através de uma carta, enviando o endereço e número de telefone, e solicitando a mesma informação deles.
2. Na sua Área é enfatizada a importância de se formar um Comitê de Divulgação em cada Distrito?
3. É destinado algum tempo, nas Assembleias e reuniões do Comitê de Área, para falar sobre as atividades de
Divulgação?
4. Os Distritos são informados de todas as atividades de Divulgação sobre as quais se deliberou nas reuniões do
Comitê de Área?
5. Você encoraja os membros a participarem das Assembleias, reuniões do Comitê de Área, reuniões de Distrito,
etc., e colaborarem com o Boletim de Área?
6. São apresentados relatórios escritos das atividades de Divulgação em:
a)
Assembleias de Área?
b)
Reuniões de Distrito?
c)
Boletins de Área?
d)
Relatórios para o Comitê de Divulgação do ESGA?
1. Tendo em mente nosso princípio de revezamento da responsabilidade, que providência é tomada para que
outros membros em serviço tenham acesso a esses dados?
a.
Listas de contatos na mídia.
b.
Listagem dos membros de Grupos Al-Anon e Alateen interessados em falar em público.
c.
Relatórios sobre projetos de Divulgação já executados.
Estas informações são vitais para os membros que estão chegando levarem adiante as atividades de
Divulgação.
2. Você encoraja os membros a se envolverem no serviço de Divulgação, mesmo se eles forem muito novos no
programa?
(Os recém-chegados muitas vezes são convidados a acompanhar os membros mais experientes nas atividades
de Divulgação.)
3. Os Alateens são encorajados a fazer parte dos Comitês de Divulgação?
4. São incluídas informações sobre o Alateen no material que é distribuído?
5. São realizados grupos de trabalho na Área e no Distrito?
Grupos de trabalho são uma excelente maneira de introduzir os membros em todos os tipos de serviço, especialmente na Divulgação. Os grupos de trabalho são o momento para: fazer e responder perguntas; aumentar a lista
de voluntários; informar os membros sobre os instrumentos de trabalho disponíveis nos Guias; discutir o anonimato, a atração versus promoção; e encorajar os membros a participarem do serviço.
COMO PREPARAR OS GRUPOS PARA OS RESULTADOS
DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO
Orientação ao Coordenador do serviço especial de Divulgação,
Delegado e Coordenador de Comitê de Divulgação de Distrito
1. São feitos grupos de trabalho nas reuniões de Distrito? Nas Assembleias? Outros?
(Grupos de trabalho são uma excelente maneira de informar os membros sobre o serviço e sobre como lidar
com o fluxo de solicitações resultantes das atividades de Divulgação.)
2. O Comitê de Área ou Distrito possui o número de telefone dos Serviços de Informação Al-Anon para divulgação?
3. Existem membros suficientes, dispostos e disponíveis para o acompanhamento de todas as solicitações?
a.
Lista de oradores?
b.
Lista do Passo Doze?
4. Todos os membros dos Grupos sabem que o nome e número de telefone dos membros que se oferecem para
fazer parte da lista como contato do Grupo podem ser dados a pessoas interessadas ou profissionais que contatam
o Serviço de Informação Al-Anon (se houver) ou Comitê de Área para informações sobre Grupos?
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5. Quando é feita uma divulgação, todos os Grupos da sua Área ou Distrito são alertados para o fato de que pode
haver um aumento de recém-chegados?
6. Todos os Grupos são encorajados a ter:
a.
Um comitê de boas-vindas?
b.
Um suprimento adequado de literatura?
c.
Listas de reuniões?
d.
Tempo suficiente para os recém-chegados nas reuniões?
(O ideal é fazer uma reunião para recém-chegados.)
COMO COLOCAR EM PRÁTICA AS ATIVIDADES DE
DIVULGAÇÃO DO ESGA EM NÍVEL NACIONAL?
Orientação ao Delegado
1. Sua Área tem um Coordenador do serviço especial de Divulgação? Caso negativo, por que?
2. Como você coordena as atividades de Divulgação na sua Área?
a.
Todos os Distritos da Área têm um Coordenador de Comitê de Divulgação?
b.
O Serviço de Informação Al-Anon trabalha junto ao Coordenador de Divulgação do Distrito ou com o
Representante de Distrito?
c.
Todos os Coordenadores dos Comitês de Divulgação são encorajados a se comunicar e trabalhar com o
Coordenador de serviço especial de Divulgação da Área?
d.
O Coordenador do serviço especial de Divulgação envia todo o material de Divulgação recebido do
ESGA aos Coordenadores de Comitês de Divulgação dos Distritos, RDs e aos Serviços de Informação Al-Anon?
e.
Você tem os endereços e telefones de todos os Coordenadores dos Comitês de Divulgação da Área?
(Isto seria útil tanto para o Delegado quanto para o Coordenador do serviço especial de Divulgação, quando for
necessário um contato para fazer o acompanhamento de uma solicitação de Divulgação.)
3. Como você procede quando recebe do ESGA material para atividades em âmbito nacional?
a.
Você se comunica com o Coordenador do serviço especial de Divulgação da Área?
b.
O projeto é realizado dentro do prazo previsto?
c.
São feitos relatórios ao Delegado e ao ESGA?
d.
Os Grupos da Área são informados sobre essas atividades especiais e encorajados a participar?
e.
Você e o Comitê de Área trabalham com o Coordenador do serviço especial de Divulgação na coordenação das atividades dentro da Área, Distritos e com os Serviços de Informação Al-Anon para evitar a duplicação de
esforços?
f.
Os membros mais novos são encorajados a trabalhar junto com os mais antigos?
(Esta é uma ótima oportunidade para que todos participem do serviço.)
Por favor, informe o SI (se houver) ou o Comitê de Área sobre qualquer alteração na lista de contatos de Divulgação de sua Área. As listas de contatos precisam ser mantidas atualizadas para que o Al-Anon possa levar sua
mensagem com eficiência.
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