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Οδηγίες για τη Συγγραφή Ενημερωτικών Δελτίων

1.
2.

Ορίστε ως χορηγό του ενημερωτικού δελτίου μια ομάδα ΑΥ, μια διαομάδα, ένα συμβούλιο υπηρεσίας ή μια περιφέρεια.
Πριν προχωρήσετε σε εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι το προς έκδοση κείμενο θα ελεγχθεί για τυχόν αθέτηση των Παραδόσεων
(για παράδειγμα, διαφήμιση εκδηλώσεων εκτός ΑΥ, υποστήριξη ή εναντίωση σε καμπάνιες ή εξωτερικές επιχειρήσεις κλπ.)

3.

Μην τυπώνετε υλικό που έχει κατοχυρωθεί για πνευματικά δικαιώματα ή το λογότυπο των ΑΥ χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση.
Άρθρα από το περιοδικό Lifeline (Σωσίβιο) και A Step Ahead (Ένα Βήμα Μπροστά), μπορούν να τυπωθούν εφόσον
αναφέρεται η πηγή (credit). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική των πνευματικών δικαιωμάτων
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των ΑΥ ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Παγκόσμιας Υπηρεσίας. Τα ενημερωτικά δελτία των ΑΥ
συχνά περιέχουν μια δήλωση ότι οποιαδήποτε ομάδα των ΑΥ, είναι ευπρόσδεκτη να επανεκτυπώσει χωρίς να προηγείται
άδεια.

4.

Ενημερωθείτε από τη σελίδα Συντακτών Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters editors page) που θα βρείτε στην ιστοσελίδα των
ΑΥ στο menu, στη Υποστήριξη Σώματος Υπηρεσίας (Service Body Support), κάτω από το Μέλη/Ομάδες (Members/Groups)
(http://www.oa.org/newsletter-editors/). Στη διεύθυνση αυτή θα βρείτε διαφημίσεις που έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε
ενημερωτικά δελτία των σωμάτων υπηρεσίας. Διατίθενται διαφημίσεις σε διάφορα μεγέθη και σχήματα, έγχρωμες αλλά και
ασπρόμαυρες. Μπορείτε να κατεβάσετε τη διαφήμιση που ταιριάζει στο ενημερωτικό δελτίο σας και να την ενθέσετε στο
στήσιμο του εντύπου σας.

5.

Οι Παραδόσεις έξι και δέκα, μας ενθαρρύνουν να επιλέξουμε υλικό μόνο μέσα από την Αδελφότητα των ΑΥ. Είτε μέσα από
εκδόσεις των ΑΥ, είτε από μέλη που έχουν υποβάλλει υλικό σχετικό με το πρόγραμμα των ΑΥ. Παρακαλώ συμπεριλάβετε την
εξής αποποίηση: «Οι προσωπικές ιστορίες εκφράζουν την εμπειρία μεμονωμένων μελών των ΑΥ και όχι τους ΑΥ ως σύνολο».

6.

Να είστε θετικοί. Μην επιτρέπετε να επικρατούν οι συντακτικές απόψεις επί αμφιλεγόμενων ζητημάτων ή πολιτικών να
κυριαρχήσουν στο ενημερωτικό δελτίο.

7.

Τα Ενημερωτικά Δελτία των Διαομάδων/Σωμάτων Υπηρεσίας μπορούν να περιλαμβάνουν μια περίληψη πρακτικών και
οικονομικών καταστάσεων/εκθέσεων, πληροφορίες για προσεχείς εκδηλώσεις των ΑΥ, αναφορές (επιστολές) μεμονωμένων
μελών ή ομάδων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και άρθρα σχετικά με την προσωπική ανάρρωση.

8.

Άρθρα που έχουν επιλεγεί μέσα από άλλα ενημερωτικά δελτία των ΑΥ, μπορούν να τυπωθούν μέσα στο δικό σας
ενημερωτικό δελτίο, αρκεί να αναφέρεται η πηγή.

9.
10.

Σχέδια, κόμικς, εικόνες κ.α. κάνουν το ενημερωτικό δελτίο πιο ζωντανό και ενδιαφέρον.
Καθορίστε μέσω της συνείδησης της ομάδας, εάν το ενημερωτικό δελτίο θα πωλείται ή όχι (για παράδειγμα, για να καλυφθεί
το κόστος παραγωγής ή για να συγκεντρωθούν χρήματα).

11.

Αναζητήστε τον πιο οικονομικό τρόπο για να διανέμετε το ενημερωτικό σας δελτίο. Πολλά ενημερωτικά δελτία κυκλοφορούν
κυρίως μέσω διαδικτύου.

Συγχαρητήρια! Το ενημερωτικό σας δελτίο θα ενδυναμώσει την ανάπτυξη των ΑΥ στην περιοχή σας.
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Υπόσχεση Ευθύνης των Α.Υ.
«Πάντα θα τείνω το χέρι και την καρδιά των Α.Υ.
σε όλους, όσοι μοιράζονται τον ψυχαναγκασμό μου.
Γι’ αυτό είμαι υπεύθυνος»
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