OBOWIĄZKI DELEGATA GRUPY
Fragment z przewodnika po służbach lokalnych

Każda grupa wybiera jednego delegata grupy. Delegaci biorą na siebie ogromną odpowiedzialność. Są oni
wybierani przez swoje grupy, aby służyć jako aktywni członkowie w Okręgu. Jako tacy są odpowiedzialni za działanie
w najlepszym interesie NA jako całości, a nie wyłącznie jako obrońcy priorytetowych spraw ich własnych grup.
Jako członkowie Służb Okręgu, delegaci powinni być dobrze poinformowani co do wszelkich spraw dotyczących ich
okręgu. Czytają oni raporty ze spotkań okręgów, a także raporty innych komitetów w okręgu. Powinni także
przeczytać wszelkie dostępne podręczniki literatury NA dotyczące każdego obszaru służb. Po ostrożnym
przemyśleniu głosu własnego sumienia wokół danego tematu i tego, jak zapatrują się na to członkowie ich grupy,
podejmują aktywny udział w dyskusji, która buduje sumienie całego okręgu.
Delegaci łączą swoją grupę z resztą struktury NA, częściowo poprzez informacje zawarte w raportach do i z okręgu.
Na spotkaniu organizacyjnym grupy, w sprawach organizacyjnych, delegat przekazuje podsumowanie z działań
okręgu, często owocujące dyskusją członków grupy, która daje delegatowi wgląd w to, jak okręg może lepiej służyć
potrzebom grupy. Podczas mityngów delegat dba o udostępnienie grupie ulotek informujących o wydarzeniach w
okręgu i regionie.
Podczas spotkań okręgu delegat opisuje rozwój grupy, niezbędny dla pracy okręgu. Jeśli grupa ma problemy, to
delegat właśnie może się podzielić tymi problemami z okręgiem w swoim raporcie z grupy. Okręg zrobi wszystko co w
jego mocy, aby pomóc w każdy możliwy sposób.

Odpowiedzialność wobec grupy
 Powołuje i prowadzi mityngi biznesowe ( przedstawia w sprawach organizacyjnych)
 Przynosi na grupę ulotki, ogłoszenia, listy mityngów, biuletyn z okręgu
 Informuje o innych mityngach, wydarzeniach okręgu, podkomitetach okręgu i grupach potrzebujących
wsparcia
 Bierze udział w okręgu i informuje o decyzjach sumienia grupy

 Dowiaduje się, jaka jest odpowiedzialność różnych osób w podkomitetach grupy
 Bierze udział w spotkaniach podkomitetów w razie nieobecności łącznika podkomitetu

Odpowiedzialność wobec Okręgu
 Przynosi na okręg raportu z grupy
 Bierze udział w dyskusjach i wnosi do nich decyzję sumienia grupy
 Porusza sprawy, wprowadza dyskusje i głosuje wnioski przed spotkaniem okręgu
 Przynosi wnioski, ulotki, ogłoszenia, raporty i formularze z powrotem do grupy

Służba delegata jest prawdopodobnie najważniejsza w strukturze służb. Jest zaraz przy czubku odwróconej
piramidy, grupy i pojedynczego członka. Delegat ma wiele obowiązków. Musi być świadomy potrzeb grupy i
być w stanie zwrócić uwagę okręgu na te potrzeby. Musi znać funkcjonowanie poszczególnych podkomitetów,
aby móc zastępować łączników. Delegat musi zadbać o posiadanie informacji o wszystkich aspektach
struktury służb. To nie jest służba, którą się łatwo przyjmuje. Komunikacja jest jednym z najistotniejszych

aspektów służby delegata. Jedynym sposobem, aby okręg mógł działać wykorzystując swój pełen potencjał,
jest efektywne przekazywanie informacji przez delegatów do grup i przynoszenie sumienia grupy z powrotem
na okręg.

