
Rasy Kaukaskiej i nieznaczny wzrost wśród 

Afroamerykanów i Latynosów. 

Znaczenie pierwszego mityngu NA

Wpływ na decyzję o uczestnictwie w 
pierwszym mityngu

Ankieta z 2015 wskazuje, że członkowie 

postrzegają swój pierwszy mityng jako bardzo 

znaczący. Zapytaliśmy również respondentów, co 

najbardziej wpłynęło na ich decyzję o pozostaniu 

w NA; 85% z nich odpowiedziało, że kluczowa była 

identyfikacja. Odkąd mityngi zaczęły się różnić pod 

kątem formatów oraz liczby członków, którzy na nie 

uczęszczają, zachęcamy członków do odwiedzania 

różnych grup w celu odnalezienia istotnej identy-

fikacji.

Na poniższym wykresie numerem jeden w wywi-

eraniu wpływu na decyzję o pójściu na mityng był 

członek NA 49%; ośrodek terapeutyczny oraz po-

radnie zajęły drugie miejsce 45%. Wielu członków 

dowiedziało się o NA podczas leczenia bądź 

w trakcie terapii. Osobom nowym we Wspólnocie 

może okazać się pomocna ulotka informacyjna pt. 

Wprowadzenie do mityngów NA IP Nr. 29 Wyjaśnia 

ona praktyki stosowane w NA, które mogą być 

niezrozumiałe dla osób na początku swojej drogi 

zdrowienia. 

Dozwolone były odpowiedzi wielokrotnego wyboru; 

zostało przedstawione jedynie siedem pierwszych 

wyborów.

* Dane na maj 2018

Anonimowi Narkomani 2018 
Ankieta członkostwa

Ankieta z 2018 r. uzyskała najwyższy jak dotąd 

wynik udziału członków. Zebrano 28 495 odpow-

iedzi. Członkowie mogli wypełnić ankietę na Zlocie 

Światowym w 2018 r. w Orlando, Floryda USA lub 

online. Otrzymano kilka odpowiedzi przesłanych 

pocztą. W ankiecie otrzymaliśmy odpowiedzi 

z dwudziestu siedmiu krajów europejskich i Rosji. 

Gromadzimy te dane, aby zapewniać informacje 

o NA, co pomoże nam wzmocnić nasze działania

z zakresu public relations oraz dowiedzieć się więcej 

o tym, w jaki sposób i gdzie przekazujemy nasze

posłanie zdrowienia. Rozpoczęliśmy przeprowadzać 

ankietę członkowską w 1996 r. na Zlocie Światowym 

i kontynuujemy ją od 22 lat.  

Członkostwo w NA
NA składa się z ludzi wielu ras, kultur, grup 

wiekowych, zawodów i środowisk. Jedynym wa-

runkiem przynależności do NA jest pragnienie, by 

przestać zażywać narkotyki. Decyzja o członkostwie 

w NA Spoczywa na każdym z osobna. 

Nie mamy składek ani opłat członkowskich: 

jesteśmy samowystarczalni finansowo poprzez da-

rowizny członków oraz sprzedaż naszej literatury. 

NA jest organizacją społeczną, w ramach której 

odbywa się prawie 70 000 cotygodniowych mityn-

gów w 144 krajach
*
. 

Wiek
Na podstawie odpowiedzi ankietowych średni 

wiek członków NA to 46 lat.

Płeć
Struktura Wspólnoty pod względem płci uległa 

zmianie od momentu wydania ankiety w roku 

2015 i aktualnie prezentuje się następująco: 41% 

stanowią kobiety, 59% mężczyźni.

Przynależność etniczna
Zróżnicowanie etniczne naszych członków 

wydaje się być reprezentatywne dla lokalizacji geo-

graficznej; badanie z 2018 zostało udostępnione 

na WCNA w Orlando, Floryda USA i w naszym 

międzynarodowym czasopiśmie The NA Way 

Magazine oraz na naszej stronie internetowej. 

W trakcie przeprowadzania ankiety w 2018:

• 70% respondentów stanowili biali

(pochodzenia europejskiego),

• 13% Afroamerykanie,

• 7% Latynosi,

• 4% identyfikowano jako osoby wielorasowe,

• 2% Azjaci,

• 1% stanowiła ludność rdzenna i

• 1% stanowili inni.

Około 63% odpowiedzi na ankiety zostało 

wypełnionych online lub pocztą / faksem.  Ta 

ankieta ma odzwierciedlać pochodzenie etniczne 

tych, którzy ukończyli ją online lub na konwencji; 

lokalizacja konwencji mogła nie wpłynąć na 

odpowiedzi. Badanie wykazało spadek wśród 

Uczestniczenie w mityngach
Regularne uczestnictwo w mityngach NA zapew-

nia możliwość doświadczenia posłania zdrowienia. 

Ankietowani członkowie uczestniczą średnio w 2,19 

spotkaniach tygodniowo.

Status zatrudnienia

Lata czystości od narkotyków
W oparciu o odpowiedzi ankietowanych średni 

okres czystości w NA wynosi 11,41 lat.
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W 2018 roku dwoma obszarami, w których 

członkowie NA uzyskali przeważającą poprawę, były 

kontakty rodzinne, gdzie 91% członków oznajmiło 

wzbogacenie relacji, oraz kontakty społeczne, gdzie 

87% badanych stwierdziło poprawę. Literatura 

NA określa, że aktywne zażywanie jest naznac-

zone wzmożoną izolacją i destrukcją w relacjach. 

Zdrowienie w NA pomogło badanym w naprawie 

zniszczeń, jakie w ich życiu wywołało uzależnienie 

od narkotyków.

Obszary życia, na które wpłynęło 
zażywanie narkotyków 
Wielokrotne odpowiedzi były dozwolone.

Przez wiele lat zarówno profesjonaliści, jak 

i członkowie NA zastanawiali się, czy uzależnieni są 

w stanie utrzymać zatrudnienie, relacje rodzinne 

oraz mieszkanie w trakcie zażywania narkotyków. 

W ankiecie z 2018 roku zadano członkom NA 

takie pytania: 48% respondentów wskazało, że 

wszystkie obszary życia były naruszone przez 

zażywanie narkotyków, a 42% oświadczyło, że byli 

w stanie utrzymać zatrudnienie. Obszarami, na które 

najbardziej wpłynęło zażywanie narkotyków, były 

zobowiązania dotyczące relacji rodzinnych oraz jej 

utrzymania.

Na temat NA
Anonimowi Narkomani to ogólnoświatowa 

społeczność zdrowiejących uzależnionych, której 

głównym celem jest pomoc uzależnionym w za-

przestaniu zażywania metodą Dwunastu Kroków. 
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Ankieta 
członkostwa

Narkotyki używane regularnie
Wielokrotne odpowiedzi były dozwolone.

Zaangażowanie w inne wspólnoty 
dwunastokrokowe

Obszary poprawy jakości życia
Wielokrotne odpowiedzi były dozwolone.

NA nie jest organizacją religijną i nie wymaga 

żadnego konkretnego systemu wiary. Uczy 

podstawowych zasad duchowych, m.in. takich 

jak uczciwość, otwartość umysłu i dobra wola. 

Praktyczne zastosowanie tych zasad zależy od po-

szczególnych członków Wspólnoty.

Członkowie NA uczą się od siebie nawzajem, 

jak żyć życiem wolnym od narkotyków i zdrowieć 

ze skutków uzależnienia. Mimo że NA nie wiąże 

się z żadną religią, grupą polityczną, organizacją 

lub instytucją, współpracuje ze specjalistami i 

społeczeństwem poprzez dostarczanie informacji 

na temat Wspólnoty.

W wielu społecznościach numery kontaktowe 

Wspólnoty Anonimowych Narkomanów są 

dostępne w książkach telefonicznych. Na stronie 

www.na.org w zakładce „NA Meeting Search” 

możemy również uzyskać informacje dotyczące 

mityngów odbywających się w okolicy. Odpowiedzi 

na pytania dotyczące mityngów NA w innych 

krajach oraz ogólnych informacji na temat 

Wspólnoty można uzyskać, kontaktując się ze 

Światowymi Służbami NA. Ogólnopolski spis 

mityngów, kontakty mailowe i telefoniczne oraz 

więcej informacji znajdują się również na stronie 

internetowej www.anonimowinarkomani.org.
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