
Guia do Al-Anon                    G-15

PARA A COORDENAÇÃO DE UMA REUNIÃO DE DISTRITO

Essas reuniões devem ser planejadas e realizadas, mensalmente, sendo coordenadas pelo Representante 
de Distrito (RD) ou na sua ausência pelo Representante de Distrito Suplente.

Boas reuniões de Distrito contribuem para o fortalecimento dos Grupos e propiciam o crescimento do 
Al-Anon como um todo. São elas o primeiro contato com a estrutura do serviço do Al-Anon e uma boa
coordenação,  garante  que  elas  sejam atrativas  para  a  continuidade  na  prestação  de  serviço.  Podem ser
realizados vários tipos de reuniões de Distrito, a fim de unificar e fortalecer os Grupos locais. 

Nessas reuniões podem ser apresentados os relatórios do Comitê de Área,  discussão de assuntos do
Distrito, Encontros de um ou mais Distritos, grupos de estudos/treinamento e outros eventos.

Em todas as reuniões de Distrito, são convocados todos os RGs, o RD Suplente e convidados membros
experientes e ativos de Al-Anon e Alateen, pelo RD.

Deveres e responsabilidades do RD:

a. Estimular a formação de Comitês de serviços no Distrito: Alateen, Divulgação e Literatura. 
b. Estabelecer, se houver necessidade, um Serviço de Informação Al-Anon (SIA), um ou mais Distritos

podem fazê-lo ou aderir a um já existente para atender às necessidades de Divulgação.
c. Utilizar os respectivos Guias, que estão disponibilizados no site do Al-Anon: www.al-anon.org.br
d. Programar, mensalmente, reuniões com os Comitês de serviços do Distrito.
e. Estimular os Grupos Alateen a participarem das atividades do Distrito.
f. Estimular  os  Grupos  Al-Anon  ao  apadrinhamento  de  Grupos  Alateen,  dando  apoio  às  reuniões  de

Padrinhos Alateen.
g. Familiarizar os Grupos e Comitês do Distrito com a literatura. Enfatizar as publicações especializadas:

adolescentes,  homens,  pais,  Cooperação  com  a  Comunidade  Profissional,  Informação  ao  Público  e
reuniões em Instituições.

h. Estimular a assinatura e leitura do Boletim Al-Anon – Informativo Nacional nos Grupos, para mantê-
los informados sobre as atividades do Al-Anon no Brasil e no mundo. 

i. Arrecadar  fundos  para  despesas  de  viagem  do  RD  ou  Suplente  às  reuniões  do  Comitê  de  Área,
Assembleias e também para as visitas aos Grupos do Distrito.

j. Conscientizar sobre a necessidade de contribuições dos Grupos para o Distrito, Serviço de Informação
Al-Anon (SIA), Comitê de Área e ESGA.

k. Estudar assuntos relacionados com quebra das Doze Tradições do Al-Anon e do Alateen,  ou outras
preocupações que os Grupos e Comitês tenham apresentado para apreciação.

l. Formar  grupos  de  estudos/treinamento  sobre  estrutura  de  Grupo,  Alateen,  CCP,  IP,  reuniões  em
Instituições e Literatura. Esses estudos precisam ser realizados com frequência, para que a unidade seja
mantida.

m. Trocar experiências sobre a Tradição Sete: prestação de serviço, arrecadação de fundos, contribuições,
demonstrativos de despesas, entre outros.

n. Encorajar os membros a se envolverem no serviço.
o. Incluir o Alateen nas divulgações, sempre que possível.
p. Unir os Grupos do Distrito. 
q. Organizar  uma  lista  dos  Grupos  do  Distrito  e  dos  RGs  com  os  respectivos  endereços  para

correspondência.
r. Enviar ata da reunião a todos os RGs do Distrito, logo após a reunião.

Para mais informações, ver o G-37 Para o Representante de Distrito (RD).
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Ideias para crescimento e motivação

a. Revezar o local das reuniões entre os Grupos do Distrito,  leva a uma maior participação e envolvimento.
b. Convidar Grupos de Distritos vizinhos para participarem das reuniões.
c. Ter à disposição a última edição do P-24/27 Manual de Serviços do Al-Anon/Alateen e os Guias.
d. Expor uma amostra de todas as peças de Literatura Aprovada pela Conferência (LAC) em cada reunião.
e. Iniciar e encerrar a reunião no horário programado.

Tópicos para a pauta de uma reunião de Distrito

a. Leitura das Doze Tradições.
b. Aprovação da ata da reunião anterior.
c. Estudo sobre uma peça de literatura de serviço.
d. Repasse das notícias da última reunião do Serviço de Informação Al-Anon (SIA), Comitê de Área e do

ESGA.
e. Relatório do Tesoureiro.
f. Palavra aos Coordenadores dos Comitês do Distrito.
g. Palavra aos RGs.
h. Passar a sacola e decidir sua finalidade.

 

Traduzido e adaptado de G-15 District Meetings, de propriedade de 
Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., para distribuição na estrutura do Brasil.
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Grupos Familiares Al-Anon do Brasil
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Telefax: (11) 3331-8799
 www.al-anon.org.br

www.facebook.com/AlAnonBrasil
www.youtube.com/alanondobrasil
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