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Zestawienie Raportu Konferencji 2016
Stworzyliśmy dla was tą ankietę aby zebrać wnioski i propozycje w formie Planu Raportu
Konferencji. Zestawienie Raportu Konferencji 2016 (CAR - Conference Agenda Report - ang.)
wraz z dodatkowymi video są dostępne do pobrania na stronie Konferencji: www.na.org/
conference. Oprócz wniosków i propozycji, ZRK zawiera teksty na temat Własności
Intelektualnej Wspólnoty, przyszłości okręgów i Służb Światowych, oraz działania służb.
Zachęcamy was do zapoznania się z całą zawartością. Także, razem z ZRK wydaliśmy
pakiet materiałów związanych ze znaczeniem grup oraz przyszłością Konferencji Służb
Światowych. Wszystkie te materiały są dostępne także pod adresem www.na.org/future.
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Zgłaszający: Służby Światowe
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Propozycja do zatwierdzenia książki zawartej w Aneksie A,
“Zasady Przewodnie: Duch Naszych Tradycji,” jako literatura
zaaprobowana przez Wspólnotę.
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Zgłaszający: Służby Światowe
Aby zatwierdzić następujące zmiany do Zewnętrznych Wytycznych
Służb Światowych znajdujące się w Przewodniku do Służb
Światowych NA :
•

zmiana składu rady z liczby 18 do 15 członków

•

zmiana wymogu przesunięcia w przypadku jeśli więcej niż
ośmiu(8) członków jest wybieranych w tym samym czasie.
zmiana ograniczeń z dwóch następujących po sobie kadencji
do dwóch kadencji w jednym czasie.

•
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Zgłaszający: Region Wschodni Nowy Jork
Aby Służby Światowe opracowały plan projektu, który zawiera
budżet i harmonogram w celu utworzenia broszury informacyjnej
na temat chorób psychicznych i zdrowienia, do rozpatrzenia na
Światowej Konferencji Służb w 2018.

#4

Zgłaszający: Show Me Region
że w przyszłości wszystkie zatwierdzone notatki rady świat
udostępniane do pobrania na stronie na.org

#5

będą

Zgłaszający: Show Me Region
że wszystkie Raporty finansowe dla Światowej Konwencji NA będą
dostępne w formacie wyszczególnionych pozycji a nie w
podsumowaniu jak to miało miejsce do tej pory. Ten raport byłby
dostępny na stronie na.org
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Zgłaszający: San Diego Imperial Region
że wszystkie spotkania Służb Światowych twarzą w twarz byłyby
dostępne dla każdego członka NA w dostępnej przestrzni; chyba
że wątek/i dyskutowany/e wymagałyby prawa do poufności.

#7

Zgłaszający: San Diego Imperial Region
Jeśli podczas Światowej Konferencji Służb NA (WSC-ang.) w trakcie
Forum Dyskusyjnego byłoby możliwe uczestnictwo członków spoza
tego forum podczas WSC; ale tylko do wglądu, nie do delegowania.
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Zgłaszający: OK Region
Aby zwrócić się do NAWS (Służby Światowe NA) o wydanie taniej
papierowej wersji w jęz. angielskim Tekstu Podstawowego, zatytułowanej
“Nasz Program”, który zawierałaby tylko pierwsze dziesięć rozdziałów.
Zgłaszający: Region Zachodni Rosja
Aby zwrócić się do Służb Światowych o publikację zaaprobowanego i
przetłumaczonego Tekstu Podstawowego w języku angielskim i wersji
PDF który będzie można pobrać za darmo ze strony na.org
Zgłaszający: Region Zachodni Rosja
Aby przestać organizować WSC (Konferencja Służb Światowych) tylko
w USA i zacząć organizację konferencji rotacyjnie, konferencją WSC
2020, która miałaby miejsce w Moskwie.
Zgłaszający: Region Zachodni Rosja
Aby umożliwić delegatowi z dowolnego regionu, który zgłasza swoje
uczestnictwo na WSC jako nie-głosujący uczestnik. Koszty takiego
uczestnictwa pokrywałby dany region delegata, a nie WSC.
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Zgłaszający: Region Zachodni Rosja
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Aby Służby Światowe (NAWS) wprowadziły tekst “Co to jest służba
NA” jako część Grupowych czytań podczas mityngu, który byłby
dostępny przez World Service Office (Biuro Służb Światowych).
Co to jest służba NA?
To jak przejawia się nasza wdzięczność jest ważnym składnikiem
naszego zdrowienia, jest to droga niesienia posłania zdrowienia do tych
którzy wciąż cierpią. Zwykle zaczynamy naszą służbę w NA
przygotowując kawę/herbatę lub sprzątając nasze sale po mityngach. Jak
już zdobywamy doświadczenie służby na poziomie grupy, wielu z nas
stara się w innych miejscach struktury, na przykład - strefie lub regionie.
Służba w NA jest dla każdego z nas. Prawdziwa służba wyraża się w
prostym sformułowaniu z Tekstu PodstawowegoPrawdziwa służba to
czynienie właściwych rzeczy z właściwych powodów"》.
Służba na poziomie grupy pozwala wzmocnić fundament naszego
zdrowienia, ponieważ prawdopodobnie po raz pierwszy raz robimy coś
dla innych bez oczekiwania zysku, nie oczekując nic w zamian. Służba
na grupie jest też kolejnym powodem, który pomaga nam uczęszczać
na mityngi regularnie. A nasze doświadczenie mówi nam, że ci, którzy
wracają regularnie pozostają czystymi.
Służba w NA jest naszą wdzięcznością dla wspólnoty Anonimowych
Narkomanów za nowe czyste życie. Wielu z nas zawsze chciało być
"częścią czegoś".Służba w NA rzeczywiście daje nam szansę,aby stać
się częścią społeczności, ratuje nasze życie i pomaga uzależnionym
na całym świecie pozostać czystymi i podążać drogą zdrowienia.
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Zgłaszający: Południowa Floryda, Michigan i Region Śródatlantycki.
Każdy członek Służb Światowych głosuje tylko podczas Wyborów i może
wnioskować we wszystkich sesjach. Służby Światowe mają jeden
zbiorowy głos (wykonywany przez Przewodniczącego Służb Światowych)
w sesjach dotyczących finansów.
Zgłaszający: Region Śródatlantycki
Że Służby Światowe lub jej członkowie nie będą zgłaszać wniosków
lub propozycji dotyczących decyzji na WSC. Służby Światowe mogą
nadal proponować pomysły lub prace które delegaci regionalni mogliby
prezentować jako wnioski lub propozycje do WSC do rozważenia.

Zestawienie Raportu Konferencji 201655
Ankieta dotycząca literatury. Podsumowanie.
Literatura w formie książek – Wybierzcie dwie pozycje
Nowa książka na temat sponsorowania
Nowy przewodnik do pracy nad krokami (nie po to by zastąpić istniejący ale jako
załącznik do istniejącego już Przewodnika pracy nad krokami)
Książka Medytacje na Dziś zawierająca zasady duchowe na każdy dzień
Książka Medytacje na Dziś oparta o książkę Życie w Czystości (Living Clean)
Służba i Zdrowienie
Rewizja aktualnej wersji Przewodnika pracy nad krokami (Step Working Guides)
Rewizja aktualnej wersji książki o Sponsorowaniu
Zebranie historii członków z całego świata z wczesnych lat wspólnoty NA.
Historia NA
Cuda nadal się zdarzają – zdjęcia i historie o powstawaniu NA z całego świata
Inne (proszę wyszczególnić)

Broszury - Literatura Zdrowienia – Wybierzcie dwie pozycje
Zastosowanie 12 Koncepcji NA
Służba i zdrowienie
Rdzenni ludzie w zdrowieniu
Starsi członkowie w zdrowieniu
Rewizja aktualnej wersji broszury Sponsorowanie IP
Stworzenie nowej broszury o sponsorowaniu
Kobiety w zdrowieniu
Członkowie LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender - ang.) w zdrowieniu
Co to jest Krok Dwunasty? Z sugestiami jak z nim pracować
Krótkie odpowiedzi na dziesięć najczęstszych powodów, dla których ludzie mogą
odrzucać NA (koncentrujące się na nowych lub potencjalnych członkach)
Nasz Jedenasty Krok w działaniu
Praktykowanie tych zasad we wszystkich naszych poczynaniach
Niesienie jasnego przesłania NA
Zdrowie psychiczne
Rewizja broszury Samotnik w NA (The Loner )
Rewizja broszury PI i członek NA
Rewizja broszury Szpitale i Instytucje a członek NA (H&I and the NA Member)
Inne (proszę wyszczególnić)

Materiał Służby — Wybierzcie dwie pozycje
Rewizja Przewodnika do Służb Lokalnych (A Guide to Local Service)
Rewizja Przewodnika Szpitale i Instytucje (H&I Handbook)
Sponsorowanie za murami
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Imprezy i konwencje, podręcznik (nowy– nie ma żadnego w inwentarzu)
Zestaw narzędzi w służbie (np, przykładowe formaty grup, forum wsparcia grup …)
Zestaw narzędzi w służbie (np, przewodnik Delegata Grupy,narzędzia planowania
zgromadzeń, narzędzia szkoleniowe dla służebnych, formy projektów…)
Zestaw narzędzi służby w Regionie (np, narzędzia treningowe dla zaufanego
służebnego, narzędzia dla zgromadzeń regionu, formy projektów…)
Zadania/Rola delegatów regionów
Przewodnik do kontaktów z sądami ds narkotyków
Informacje dla tworzenia podmiotów prawnych oraz biur służebnych i ich związków
z organami którym służą
Podstawy skarbnika
Podstawy ułatwień (?)
Podstawy CBDM(Consensus Based Decision Making)Podejmowanie decyzji
w oparciu o konsensus
Służba i technologia
Rewizja Podstawy planowania
Narzędzia FD/PR
Inne (proszę wyszczególnić)

Pomysły na najbliższe dyskusje problematyki wspólnoty —Wybierzcie dwie pozycje
Jak stosować “Zasady przewodnie: Duch naszych tradycji” z sesją dla każdej
tradycji i możliwością wyboru która byłaby omawiana
Pierwsza Tradycja i Jedność NA
Jak możemy nadal świadczyć usługi na rzecz naszej Wspólnoty i jednocześnie
zmniejszyć naszą zależność od funduszy z literatury, wydarzeń i konwencji?
Rozwój Wspólnoty
Jedność NA, Własność Intelektualna Wspólnoty (FIPT ), i przedruk literatury NA
Służba w NA
Atmosfera zdrowienia w służbie i jak traktować siebie nawzajem
Członkowie ustalający
Czego/kogo brakuje w mityngach miejskich/podmiejskich
Działania informacyjne/ Zdrowienie na obszarach wiejskich
Cykl konferencji i udział zaangażowanych i towarzyszących
Uciążliwe i Agresywne Zachowania (czytanie broszury IP podczas służby)
Stosowanie naszych Zasad do technologii oraz mediów społeczniościowych
Inne (proszę wyszczególnić)

