ETICKÝ KODEX AG BRNO

1 / členové společenství AG usilují o přátelský a bezpečný prostor bez rozdílů, při mítinku se
vyhýbají konfrontačním tématům, usilují o jednotu, dodržují stanovená pravidla AG.
Společenství je místo, kde by se měl každý člen cítit dobře, akceptován, neodsuzován, přijetí
společenstvím je základní prvek pro cestu k potřebným změnám.

2/ rozdílnost je přirozená, každý má právo vyjádřit svůj příběh, jeho osobní zkušenost spojenou
se závislostí na hazardu, nesčetné pokusy o ukončení hraní, jak prakticky řeší potřebné změny
ve svém životě, které vedou k jinému způsobu života kde hazardní hry a sázky nemají své
místo, nebo tím co ho trápí a zdánlivě nemusí souviset s hraním.Tím prokazuje společenství
službu, pomáhá druhým i sobě, vždy však s určitou dávkou odpovědnosti- mělo by tedy také
zaznít, kde se stala chyba, jaké opatření hodlá provést aby stejnou chybu neopakoval a zejména
v čem mu pomáhá účast na mítincích AG.

3/ to, co nás spojuje je prvořadě společný cíl, osobní růst, směřující ke zkvalitnění našeho
života, což je předpoklad pro trvalou abstinenci všech forem hazardních her a sázek, za pomoci
naší spirituality AG.

4/ v našem společenství není místo pro povyšování, konfrontace a jiné kontraproduktivní
chování. Nikdo nemůže zaručit, že společenství AG bude vyhovovat každému- v takovém případě
je namístě zvážit jinou formu terapie, chce-li skutečně přestat hazardně hrát či sázet. Pokud
opustíme společenství AG, měli bychom se chovat korektně, nepřenášet vlastní odpovědnost
v případném neúspěchu na vnější vlivy jako např. společenství, nebo jednotlivé členy apod .s
vědomím, že negativní reklama pro AG by mohla zabránit někomu, kdo by v AG mohl nalézt
pomoc nebo uzdravení.

5/ jsme si rovni, na AG jsme mezi svými . Vycházíme z faktu, že gamblerství je prvořadě
emocionální porucha s progresivní povahou. Je tedy závažným problémem a není rozhodující,
jaké důsledky vytvořila u jednotlivých členů. Naši podporu a pomoc potřebuje každý člen, který
má upřímnou snahou se uzdravit. Nehraje přitom roli výše prohraných peněz , doba této
poruchy, a jiné negativní důsledky, to závažnost situace nesnižuje. Žádný gambler v úvodu své
hráčské kariéry nemůže odhadnout vývoj této poruchy a její důsledky. Pokud je gambler
odpovědný, přizná si emocionální poruchu a pracuje na uzdravení.

6/ členové, kteří mají úspěchy v abstinenci by neměli zapomínat svědčit svým příběhem tak,
aby povzbuzovali nováčky na jejich nové cestě. Abstinence není samozřejmostí. Vážíme si u
nováčků i krátkodobých úspěchů a veškerých praktických kroků, které za tímto účelem vykonají.

7/ jedinou podmínkou pro členství v AG je opravdová touha ukončit hraní a sázení. Vyloučit
člena ze společenství lze na základě rozhodnutí rady AG a to v následujících případech:

-

opakované porušování pravidel AG a ustanovení společenství AG Brno

-

agresivní nebo nepřátelské chování vůči kterémukoliv ze členům společenství

-

opakovaná návštěva mítinku pod vlivem alkoholu, či omamných látek

-

závažné porušení anonymity

8/ naším cílem je JEDNOTA – SLUŽBA – UZDRAVENÍ

(schválené radou AG Brno)

