
Guia do Al-Anon                   G-24
PARA COORDENADORES DO SERVIÇO ESPECIAL DE ALATEEN DE ÁREA

O Coordenador do serviço especial de Alateen de Área é um membro do Al-Anon ou Alateen eleito
pelo Comitê de Área. Deve  manter contato com todos os Grupos e Padrinhos Alateen da Área, informar o
seu endereço e número de telefone. Orientar os Grupos novos para consultar o G-12 Para iniciar um Grupo
Al-Anon e o G-19 Para iniciar um Grupo Alateen. Enfatizar a importância dos Grupos se registrarem no
ESGA, no Comitê de Área e no Serviço de Informação Al-Anon (SIA), se houver.

Conscientizar os membros dos Grupos Alateen e Al-Anon, de que o Alateen não é uma associação à
parte ou uma associação que não tem por objetivo, evitar que os jovens  façam uso do álcool. ALATEEN É
AL-ANON.

Fazer  contato  com Serviço de  Informação Al-Anon (SIA),  se  houver,  solicitando que  o mantenha
informado acerca das atividades do Alateen, principalmente sobre novos Grupos. 

 

Atividades em geral

a. Encorajar os membros a iniciarem Grupos Alateen onde não houver, ou sugerir a frequência às reuniões
de Al-Anon.

b. Discutir como aplicar as Tradições do Alateen para resolver problemas de Grupo.
c. Solicitar matéria para ser publicada no Boletim de Área (se houver).
d. Ajudar a planejar e preparar as reuniões de confraternização, grupos de trabalho e outros eventos do
e. Alateen realizados na Área, mantendo o Comitê Alateen do 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.
h. Encorajar a participação do Alateen nas reuniões de Distrito e nas Assembleias. 
i. Revisar junto com o Delegado, a lista de Grupos recebida do ESGA, contendo todos os Grupos Alateen

registrados na  Área. 
j. Realizar reuniões com os Padrinhos e RGs Alateen da Área para planejar uma Confraternização Alateen

ou discutir algum problema. Essas reuniões podem ser programadas em encontros e outros eventos do 
Al-Anon ou Alateen.

k. Realizar reuniões, a intervalos regulares, com os Padrinhos Alateen. 

Atividades junto aos Grupos Alateen

a. Escrever aos Grupos da Área, mantendo constante comunicação.
b. Enfatizar o papel do Coordenador do serviço especial de Alateen de Área junto aos Alateens, fazendo-os

saber que está à disposição deles.
c. Formar uma equipe composta de Alateens e Padrinhos Alateen, para ajudar a levar a mensagem e tentar

resolver problemas que possam surgir.

Atividades junto aos Padrinhos Alateen

a. Realizar uma campanha de conscientização do apadrinhamento Alateen.
b. Realizar regularmente reuniões de treinamento de apadrinhamento Alateen, e convidar Padrinhos Alateen

experientes, Alateens, Representantes de Distrito (RDs) e membros interessados.

Atividades junto aos Distritos

a. Organizar um grupo de estudos/treinamento sobre Alateen com os RDs e RGs.
b. Incentivar os RDs a organizarem Comitês Alateen nos Distritos.
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Atividades junto ao Comitê de Área

a. Apresentar um relatório anual das atividades do Alateen.
b. Identificar-se e comunicar-se com todos os Padrinhos Alateen

Atividades junto ao serviço especial de Divulgação de Área

a. Preparar uma lista de membros do Alateen dispostos a falar com profissionais ou servir de contato e uma
lista de oradores experientes do Alateen para contar a sua própria história. 

b. Trabalhar em projetos de IP, incentivando a participação dos Alateens.
c. Estimular o interesse dos Alateens nas reuniões em Instituições do Al-Anon.

Atividades junto ao serviço especial de Literatura

Estimular a utilização de peças da literatura  Alateen nas reuniões de Al-Anon.

Atividades junto ao serviço especial de Boletim

Compartilhar  experiências de serviços  e encaminhar  depoimentos  de Padrinhos,  de membros  de Grupos
Alateen ao Editor do Boletim de Área, a fim de que os membros do Al-Anon tomem conhecimento das
necessidades e atividades do Alateen. Isso pode encorajar os membros do Al-Anon a iniciar e apadrinhar
Grupos Alateen, bem como dar as boas-vindas aos membros jovens da família, nos Grupos Al-Anon. 

Traduzido e adaptado de G-24 Area Alateen Coordinators, de propriedade de 
Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., para distribuição na estrutura do Brasil.

Revisado em 01/2016

Grupos Familiares Al-Anon do Brasil
Rua Antônio de Godói, 20 – 5º andar – CEP 01034-000
Caixa Postal 658 – CEP 01031-970 – São Paulo – SP

Telefax: (11) 3331-8799
 www.al-anon.org.br

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