SLAA MAAILMATEENISTUSE 12 KONTSEPTSIOONI*
Anonüümsete Seksi- ja Suhtesõltlaste ühendus
1. Lõplik vastutus ja volitused S.L.A.A. maailmateenistuste elavad alati kogu meie sõpruskonna kollektiivses
südametunnistuses.
2. iga-aastane tegevus konverents delegeeritult on meie maailmateenistuste ja S.L.A.A. hääl tervikuna.
3.Tõhusa juhtimise kindlustamiseks tuleb iga S.L.A.A osal. - konverentsil, usaldusisikute juhatus , meeskond ja
komiteed – kõik omavad “otsustusõigust”.
4. "Osalusõigus" säilitatakse, võimaldades liikmetel anda üks hääl tasemele, kus nad on usaldusisikud.
5. Ülekaebamise õigus on ülimuslik, nii et vähemuse arvamust kuulatakse ja isiklikud kaebused kaalutakse
hoolikalt.
6. Konverents tunnistab, et peamist initsiatiivi ja aktiivset vastutust enamikus maailmateenistuse küsimustes
peaksid kandma juhatusena tegutsevad konverentsi usaldusisikud.
7. Sõpruskonna korporatiivsed artiklid ja põhimäärus on juriidilised instrumendid, mis annavad usaldusisikutele
õiguse juhtida ja ajada maailmateenistuse tegevusi. Kuigi konverentsi harta on juriidiline dokument; see toetub ka
traditsioonidele ja S.L.A.A. rahastuse jõule lõpliku efektiivsuse saavutamiseks.
8. Usaldusisikud on üldise poliitika ja rahanduse peamised kavandajad ja haldajad. Neil on hooldusõiguse
järelevalve eraldi ühendatud ja pidevalt aktiivsete teenuste üle, sealhulgas võime palgata töötajaid.
9. Head teenindusjuhid koos mõistlike ja asjakohaste meetoditega nende valimiseks on kõigil tasanditel meie
tulevase toimimise ja ohutuse tagamiseks hädavajalikud. Usaldusisikute juhatus peab võtma esmase juhtimise
maailmas.
10. Iga teenistuskohustuse täidab võrdne teenindusasutus - selle volituste ulatus on alati täpselt määratletud kas
traditsiooni, resolutsiooni, konkreetse ametijuhendi või asjakohaste põhikirjade ja põhimäärustega.
11. Usaldusisikud vajavad parimaid võimalikke komiteesid, töötajaid ja konsultante. Koosseis, kvalifikatsioon,
sissejuhatuse protsessid, rotatsioonisüsteemid ning õigused ja kohustused on alati tõsine probleem.
12. Konverents jälgib S.L.A.A. Traditsiooni vaimu:
a) en prenant soin qu’elle ne devienne jamais le centre d’une concentration imprudente de richesse ou de
pouvoir ;
a) hoolitsedes selle eest, et sellest ei saaks kunagi ohtlikku rikkust ega võimu;
b) et piisavad tegevusfondid ja reserv on selle mõistlik finantspõhimõte;
c) et see ei sea kedagi oma liikmetest teiste üle tingimusteta autoriteediks;
d) et see jõuaks kõigi oluliste otsusteni arutelu, hääletamise ja võimaluse korral sisulise üksmeelega;
e) et tema tegevus ei tohi kunagi olla isiklikult karistav ega õhutada avalikke vaidlusi;
f) et ta ei soorita kunagi valitsustoiminguid ja et nagu ka teenitav sõpruskond, jääb see mõtetes ja tegudes
alati demokraatlikuks.
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