Cele Douăsprezece Tradiţii ale ACA
1. Bunăstarea noastră comună ar trebui să fie pe primul loc; recuperarea personală depinde de unitatea ACA.
2. Pentru atingerea scopului grupului nostru există doar o autoritate supremă – un Dumnezeu iubitor aşa cum este
exprimat în conştiinţa noastră de grup. Liderii noştrii sunt doar slujitori de încredere; ei nu guvernează.
3. Singura cerinţă pentru a fi membru în ACA este dorinţa de recuperare din efectele creşterii într-o familie
dominată de alcoolism sau disfuncţională în vreun alt fel.
4. Fiecare grup este autonom cu excepţia problemelor care afectează alte grupuri sau întregul program ACA.
Cooperăm cu toate celelalte programe de 12 Paşi.
5. Fiecare grup nu are decât un scop principal – să poarte și să-și prezinte mesajul în fața copilului adult care încă
suferă.
6. Un grup ACA nu ar trebui niciodată să aparţină, să finanţeze ale organizaţii sau să împrumute numele ACA unei
organizaţii sau antreprize exterioare, pentru ca problemele de bani, proprietate şi prestigiu să nu ne distragă de
la scopul nostru principal.
7. Fiecare grup ACA ar trebui să se autofinanţeze, refuzând contribuţiile din afara programului.
8. Grupul Copiii Adulţi ai Alcoolicilor ar trebui să rămână mereu neprofesionist, dar centrele noastre de servicii pot
angaja personal calificat.
9. ACA în sine nu ar trebui vreodată să fie organizată însă putem să constituim consilii sau comitete de servicii
direct responsabile faţă de cei în slujba cărora se află.
10. Grupul Copiii Adulţi ai Alcoolicilor nu are nicio opinie referitoare la subiecte exterioare; astfel numele ACA n-ar
trebui să fie niciodată amestecat în controverse publice.
11. Politica noastră cu privire la relaţiile publice se bazează mai mult pe atragere decât pe publicitate; ne menţinem
anonimatul personal în relaţie cu presa, radioul, televiziunea, industria cinematografică şi celelalte mijloace
media.
12. Anonimatul este baza spirituală a tuturor tradiţiilor noastre, care întotdeauna ne amintesc să punem principiile
mai presus decât personalităţile.
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