Wnioski z Regionów:
Wniosek 7: skierowany do Służb Światowych żeby utworzyły plan projektu na Konferencje Służb
Światowych 2022 o stworzeniu ksiażeczki z pytaniami do pracy nad Krokami, z tym że każde
pytanie pochodziłoby z Tekstu Podstawowego z rozdziału “Jak to działa”.
Intencja: Stworzenie zatwierdzonej przez wspólnotę, niedrogiej ksiażeczki która odnosiłaby się
bezpośrednio do Tekstu Podstawowego.
Wnioskodawca: Region Baja Son
Wpływ na finanse: minimalny koszt stworzenia planu projektu. Koszt poniesiony przez Służby
Światowe NA zawierałby się w samym projekcie gdyby konferencja przyjeła plan i uznała go za
priorytetowy.
Uzasadnienie Regionu: istnieje zapotrzebowanie na podstawowe niepersonalne materiały do
studiowania kroków, które mogłyby być czytane na osobności, na mityngach, w instytucjach i w
korespondencji więziennej. Kiedy odpowiedzi na studiowane pytania sa cytatami z literatury NA,
wówczas kwestie osobowości, ego, polityki, religii i innych schodza na bok. Odpowiedzia jest zawsze
dokładny cytat z Tekstu Podstawoego skad pochodziło pytanie. Z ksiażeczki do studiowania Tekstu
Podstawowego i przewodnika wprowadzajacego, możliwe jest uczenie i/lub studiowanie Programu
NA za 3 dolary. Wierzymy, że dostrzegamy potrzebę niezbyt rozumiana przez kraje anglojęzyczne
naszej wspólnoty. Zamiast prosić o darowiznę (chyba chodzi im o darmowa literature) prosza o
narzędzia do osiagniecia celu. W rezultacie tego wniosku mogłaby powstać zszywana ksiażeczka o
formacie ksiażeczki grupowej. Przewodnik wprowadzajacy do NA w połaczeniu z podstawowymi
pytaniami do studiowania Tekstu Podstawowego jest niedroga droga na wprowadzeniu NA zarówno
w więzieniach i ośrodkach uzależnień. Zapoznawanie się z Krokami i z Tekstem Podstawowym
stanowi silny fundament dla wszystkich członków i ułatwia przyszłe studiowanie innej literatury NA.
Tekst Podstawowy to nieskomplikowana, serdeczna literatura NA, która z która uzależnieni moga się
identyfikować i ja przyswajać. Ta część byłaby logicznie tłumaczona po przyjściu do NA i przed
(zapoznaniem się z) całym Tekstem Podstawowym, skracajac czas rozwoju nowopowstałych
wspólnot i ułatwiłaby studiowanie Programu NA.
Odpowiedź Służb Światowych: Tak jak wyraziliśmy to w poprzednim wniosku, jesteśmy nastawieni
entuzjastycznie na narzędzia które zachęcaja członków do pracy nad Programem, ale rozważanie
każdego pomysłu oddzielnie od innych nie pomaga w wyodrębnieniu priorytetów i nie pozwala
pomysłom być częścia większego ogólnego planowania i procesu budżetowego. Ten pomysł jak i inny
dotyczacy przewodnika pracy nad Programem dla nowych członków i tych którzy sa w ośrodkach lub
więzieniach sa częściami ankiety tego dokumentu CAR. Dla lepszego zrozumienia tego podejścia
odsyłamy do ankiety na stronie 241 i wprowadzenia do obszerności pozycji literaturowych na stronie
382.
Jeśli Konferencja Światowa wyznaczy jako priorytet prosty przewodnik do pracy nad Programem
skierowany do nowoprzybyłych, wtedy wyznaczymy plan projektu, ale ale bedziemy używać tego
samego sposobu do stworzenia tego przewodnika jaki używamy do każdej innej literatury. Zapytamy
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Na stronie 24 jest link do 4 ankiet, które sa jeszcze tłumaczone i zawieraja: propozycje nowej
literatury, korekty literatury która już mamy, materialy do służby, tematy kwestii dyskusyjnych.
Bedziemy je glosować osobno.
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Na stronie 38 jest napisane, że ankiety ze strony 24 sa dobrym narzedziem do wybierania priorytetów
literatury i narzędzi do służenia ponieważ zebrane sa tam wszystkie pomysły.

wspólnotę co chciałaby widzieć w takim przewodniku i będziemy używać jej wkladu/sugestii żeby
kierowała praca. Zebralibyśmy szkic który odzwierciedlałby to, co usłyszeliśmy od członków i
zapytalibyśmy ponownie wspólnotę o sugestie do naniesienia na ten szkic.
Nie możemy zaangażować się w projekt, który z góry określa wyniki pracy zanim nie uzyskamy opinii
wszystkich zainteresowanych członków. Uzasadnienie tego wniosku nie jest czymś co moglibyśmy
wykonać. Jest sprzecznym z procesem tworzenia literatury zaczynanie od ustalania treści, procesu
tworzenia i formatu zanim projekt się nawet zacznie. Moglibyśmy zaczać od pomysłu opisanego w
tym wniosku, ale proces tworzenia literatury NA jest zintegrowany i dynamiczny; nie jest zupełnie
możliwe przewidzieć rezultat zebrany z naszych ogólnoświatowych wspólnych wysilków.
Wpływ na zasady: żaden

