CZYM JEST OKRĘGOWY KOMITET SŁUŻB

Podstawowe informacje

Okręgowy komitet służb to jednostka wykonująca większośd zadao , które wykonane muszą
zostad przez strukturę służb w danym okręgu. Większośd bezpośrednich zadao dotyczących
dostarczania służb grupom i wspólnocie występuje na poziomie Okręgu.
Grupy NA zapewniają odbywanie się mitingów, podczas których uzależnieni mogą dzielid się
ze sobą nawzajem swoim zdrowieniem. Do prowadzenia mitingów potrzeba tylko trochę
wysiłku organizacyjnego. Jest jednak wiele więcej czynności, które warunkują niesienie
posłania wspólnoty Anonimowych Narkomanów:
-

-

-

-

-

Grupowe prezentacje NA w ośrodkach pomocy uzależnionym i w zakładach karnych
mogą docierad do uzależnionych szczególnie potrzebujących tego, co mamy do
zaoferowania.
Prezentacje informacyjne w szkołach i grupach środowiskowych, listowna informacja
dla terapeutów uzależnieo, informacja w prasie i lokalnych stacjach radiowych i
telewizyjnych może kierowad ludzi do NA.
Bezpośrednia informacja o tym kiedy i gdzie lokalne grupy organizują swoje mitingi
pomaga uzależnionym i innym zorientowad się o mitingach odpowiadających im
najbardziej pod względem czasu i miejsca odbywania się.
Służba telefoniczna pomaga uzależnionym szukającym drogi zdrowienia dowiedzied
się o mitingach odbywających się w ich okolicy. Może również dostarczyd informacji o
NA zainteresowanym nimi członkom wspólnoty.
Pełny zasób książek i broszur NA ułatwia grupom zaopatrzenie się w literaturę NA.
Zajęcia organizowane dla członków grup lokalnych pomagają im czud się lepiej w ich
lokalnej wspólnocie NA i podnoszą poczucie jedności i koleżeostwa wśród nich.

Wszystkie te służby wymagają odpowiedniego stopnia organizacji, kompleksowości, która
mogłaby łatwo, z tygodnia na tydzieo ukierunkowywad grupy NA na działania mające na celu
przeprowadzenie mitingów NA dla ich członków. Większośd tych służb wymaga również
więcej pieniędzy i „siły roboczej”, niż prawdopodobnie jest w stanie zorganizowad
pojedyncza grupa NA.

Jak grupy skupiając uwagę na swoim głównym celu, zauważają potrzebę pełnienia tych
pozostałych służb dla rozwoju i podtrzymywania niesienia posłania?
Dziewiąta Tradycja mówi, że Anonimowi Narkomani mogą „tworzyd służby i komisje
bezpośrednio odpowiedzialne wobec tych, którym służą”. I właśnie komitet służb najbliższy

w okolicy, komitet usytuowany najlepiej dla zapewnienia bezpośrednich służb grupom i
wspólnocie, jest okręgowym komitetem służb.
Nowopowstały okręgowy komitet służb nie będzie w stanie zapewnid służb na takim samym
poziomie, jak może to zrobid komitet utworzony dawniej. To normalne. Nowopowstały
komitet służb nie powinien oczekiwad, że „ zawojuje świat” w bardzo krótkim okresie czasu.
Rozwój okręgowego komitetu służb w pełnym zakresie, takim jak opisany w tym rozdziale,
zajmuje przeważnie kilka lat. Dlatego radzimy: bądźcie cierpliwi- cel jest wart wysiłku.
Tak jak pojedynczy członkowie NA są zależni jeden od drugiego we wzajemnym wsparciu,
tak samo działają komitety okręgowe. W szczególności nowe komitety mogą czerpad z
doświadczenia swoich sąsiadów poprzez prześledzenie ich działalności dla lokalnych służb,
bez względu na to czy ci sąsiedzi pochodzą z sąsiedniego kraju czy też sąsiedniego okręgu.
Nowopowstałe Okręgi mogą także otrzymywad wsparcie i odwagę do działania poprzez
zapewnienia swoich sąsiadów, że włożony czas, wysiłek i zastosowanie się do reguł
powoduje, że to naprawdę „działa”. Nikt z nas nie musi robid niczego sam- czy dotyczy to
osobistego zdrowienia, czy też pełnienia służb - zawsze może liczyd na pomoc i wsparcie.

