Konferencja Służb Regionu
Aby grupa, okręg lub region NA mogły sprawnie funkcjonować i skutecznie nieść posłanie powoływane są
służby i tworzona jest struktura służb.
Każda grupy wybiera spośród swoich członków delegata, który jest łącznikiem danej grupy z innym grupami
okręgu lub regionu i reprezentuje grupę na Konferencjach Okręgu lub Regionu. Grupa udziela swojemu
delegatowi pełnomocnictwa do podejmowania różnego rodzaju decyzji dotyczących funkcjonowania naszej
wspólnoty (okręgu lub regionu).
Konferencja jest zarówno zdarzeniem jak i ciałem decyzyjnym naszej wspólnoty, składającym się z
delegatów okręgów i grup nie zrzeszonych.
Głównym celem KSR jest:

dzielenie się doświadczeniem, czyli wymiana doświadczeń pomiędzy grupami (okręgami);

usprawnienie niesienia posłania tym, którzy wciąż jeszcze cierpią, czyli realizacja podstawowego celu
naszej wspólnoty;

możliwość realizacji pierwszej tradycji, czyli jedności NA, od której zależy nasze zdrowienie;

podejmowanie niezbędnych dla funkcjonowania wspólnoty decyzji (w tym finansowych);
Do uczestnictwa w KSR zobowiązani są delegaci okręgów i grup nie zrzeszonych, powiernicy komitetów,
członkowie Komitetu Sterującego.
W KSR uczestniczyć może również każdy członek NA.
Prawo głosowania w czasie KSR mają wyłącznie delegaci okręgów lub grup nie zrzeszonych.
Wszelkie decyzje (poza personalnymi i finansowymi) podejmowane są drogą głosowanie poprzez
konsensus. Szczegółowe wyjaśnienie tej metody – w Karcie Konferencji. Karta Konferencji reguluje
wszelkie zasady działania Konferencji Służb Regionu, czyli KSR, zawiera także opisy działań
poszczególnych komitetów oraz obowiązki służb. Zasady zawarte w karcie zostały przegłosowane decyzją
delegatów biorących udział w konferencji.
Sugeruje się, aby każdy okręg lub grupa nie zrzeszona opłaciła swojemu delegatowi przejazd i pobyt na
KSR. Przejazd i pobyt powierników komitetów i członków Komitetu Sterującego opłacany jest z funduszy
Regionu. W ten sposób każdy członek NA, bez względu na jego sytuację materialną, może pełnić służbą na
poziomie okręgu lub regionu i każdy z tych delegatów poczuwa się do odpowiedzialności.
Działania Służb Regionu koordynuje Komitet Sterujący (Komster), którego zadaniem jest koordynowanie
działań poszczególnych służb i komitetów oraz organizacja i prowadzenie KSR.
Członkami Komitetu Sterującego są:





Koordynator Służb
 Zastępca Koordynatora Służb
Delegat Regionu
 Zastępca Delegata Regionu
Sekretarz Regionu
 Zastępca Sekretarza Regionu
Skarbnik Regionu
 Zastępca Skarbnika Regionu

Od I do XII Konferencje Służb Regionu odbywały się w połączeniu ze Zlotami Radości.
Na XIII KSR we Wrocławiu zdecydowano o oddzieleniu konferencji od zlotu i ustalono, że KSR odbywać
się będą 2 razy do roku i trwać będą półtora dnia (ew. dwa dni).

