3 de 5: Moções 9 a 14 - DRT/MAT, eventos especiais e TDIs	 Pág. 7 de 7

	CAR  2018 Roteiro de apresentação	
3 a 5: Moções Regionais de 9 a 14 
Slide 1
Esta é a terceira de cinco apresentações cobrindo o material do Relatório da Agenda da Conferência de 2018 (ou CAR para abreviar). 
Slide 2
Esta apresentação cobre as moções regionais de 9 a 14, que incluem os tópicos de Terapia de Substituição de Drogas/Tratamento Assistido com Medicação, eventos especiais e as Discussões Temáticas.
Slide 3
Tenha em mente que estas apresentações somente cobrem os pontos principais do CAR. Encorajamos a todos os membros a lerem o CAR em si para mais informações, incluindo as respostas do Quadro Mundial completas, bem como o impacto financeiro e os procedimentos afetados por cada moção. Vá à página  HYPERLINK "http://www.na.org/conference"  HYPERLINK "http://www.na.org/conference" www.na.org/conference para obter o CAR de 2018 completo  de 2018, as outras apresentações do CAR e outros materiais da Conferência.
Para facilitar para os membros, grupos e estruturas de serviço a leitura e estudo do CAR, as moções foram agrupadas em categorias. A maior parte das categorias começa com algum material histórico e links para documentos relevantes.
Slide 4
Nenhum comentário.
Slide 5
No último ciclo da Conferência, pedimos às regiões para nos dar uma ideia dos desafios que estavam enfrentando, de modo a que pudéssemos abordar esses temas no plano estratégico do próximo ciclo. Das regiões que responderam, 86% identificaram o aumento do uso de Terapias de Substituição ou Tratamento Assistido como algo que afeta NA em suas regiões. Dessas regiões, mais da metade indicou que o impacto das terapias de substituição de drogas é alto. Um relatório completo dos relatos regionais que recebemos estará disponível na época do envio do Procedimento de Aprovação da Conferência (CAT) e será disponibilizado online. 
Slide 6
Aqui estão dois links para material relacionado a este tema que pode ajudar a avaliar estas moções: O folheto de RP Narcotics Anonymous and Persons Receiving Medication-Assisted Treatment, e o Boletim No. 29: Em relação a metadona e outros programas de substituição de drogas. 
Slide 7
Vamos olhar para as Moções 9, 10 e 11.


Slide 8
Moção 9: Direcionar o Quadro Mundial a criar um plano de projeto, para deliberação na WSC 2020, de elaboração ou revisão de um texto de literatura de recuperação que aborde diretamente a terapia de substituição de drogas e o tratamento assistido com medicação, no que diz respeito a NA. 	
Propósito: Iniciar o debate sobre como abordar a terapia de substituição de drogas e o tratamento assistido com medicação em uma literatura de recuperação, no que diz respeito a nossa mensagem e programa, e ter um posicionamento unificado da irmandade.
Apresentada por: Região Norte de Nova Iorque
Slide 9
Justificativa da Região: A realidade hoje em dia é que cada vez mais recém-chegados entram em NA depois de terem passado por algum tipo de tratamento ou assistência médica, onde lhes é prescrita terapia de substituição de drogas e tratamento assistido com medicação. Isso por si só não é certo ou errado e, pela nossa 10a Tradição, NA não opina se isso é certo ou errado.  Porém, NA tem opinião sobre a natureza do tempo limpo e a recuperação.  Os recém-chegados recebem prescrição de terapia de substituição de drogas e tratamento assistido com medicação e, muitas vezes, acham que suas vidas melhoraram. Então, são encaminhados ou vão voluntariamente a NA, apenas para encontrar frequentes controvérsias, julgamentos e, por vezes, total rejeição. 
Slide 10
Esse problema não resolvido alienou inúmeros recém-chegados que talvez nunca se sintam em casa em NA. A questão já gerou suficientes divergências, afastamentos e relações públicas negativas nos últimos anos, a ponto de merecer um folheto para profissionais chamado "Narcóticos Anônimos e pessoas em tratamento assistido com medicação".  
Slide 11
Nós sentimos que o problema precisa ser abordado no grupo e no nível da recuperação de forma que chegue aos recém-chegados e aos mais antigos também.  Ficará a critério da irmandade decidir de que maneira abordar o assunto e em que tipo de literatura. Se o texto irá se concentrar nos recém-chegados que ingressam fazendo terapia de substituição de drogas e tratamento assistido com medicação, ou nos membros menos tolerantes, ou enfatizar e esclarecer Tradições específicas - tudo isso será decidido através do processo de revisão da literatura.
Slide 12
PS: No mês em que esta moção estava sendo finalizada para inclusão no CAR, pelo menos 5 ex-companheiros tiveram overdose em uma área rural da Região Northern New York.  A última estatística conhecida no momento é a de que mais de 140 adictos morrem de overdose diariamente, apenas nos EUA.  Quantos deles não deixaram de se sentir em casa em NA por serem alienados em função desse problema não resolvido?


Slide 13
Resposta do Quadro Mundial: 
NA não tem opinião sobre métodos externos de tratamento da adicção. 
	Existem dois trechos da nossa literatura de recuperação que mencionam explicitamente a terapia de substituição de drogas: A história pessoal do Texto Básico "O único requisito" e o IP n° 29 Uma introdução às reuniões de NA.
	Também temos um novo folheto de RP, Narcóticos Anônimos e pessoas em tratamento assistido com medicação, que explica a diferença entre a abordagem de NA e aquela das terapias de substituição de drogas ou tratamentos assistidos com medicação.

Slide 14
Acreditamos que a mensagem do nosso folheto de RP reflete a compreensão comum de nossa Irmandade, e gostaríamos de ver essa compreensão mais claramente refletida em nossa literatura de recuperação, não só em material de RP, de modo que esses membros em potencial se sintam bem-vindos. 
Segue um trecho do folheto de RP:
“Como declaramos anteriormente, NA não tem opinião sobre as práticas de quaisquer organizações ou profissionais de fora de NA. No entanto, no contexto de NA e suas reuniões, temos princípios de aceitação geral, e um deles é que NA é um programa de total abstinência.  Por definição, o tratamento médico terapêutico indica que a medicação está sendo administrada às pessoas para tratar a adicção.  Em NA, a adicção é tratada pela abstinência e pela aplicação dos princípios espirituais contidos nos Doze Passos de Narcóticos Anônimos.“
	A pesquisa sobre literatura de recuperação deste CAR inclui uma opção para priorizar um IP para membros: NA e os adictos em tratamento de substituição de drogas/tratamento assistido com medicação. 

Slide 15
PAUSA PARA DISCUSSÃO
Slide 16
Moção 10: Remover de catálogo o Boletim n° 29 (Boletim n° 29 do Quadro de Custódios dos Serviços Mundiais, Em relação a metadona e outros programas de substituição de drogas), cessando sua publicação e utilização.
Propósito: Remover o Boletim n° 29 do catálogo dos Serviços Mundiais de NA. 
Apresentada por: Região Meio-Oeste do Norte
Slide 17
Justificativa da Região: Que Narcóticos Anônimos não tome posicionamento nem discrimine qualquer pessoa com base em seu estado de saúde ou informações a respeito deste.


Slide 18
Resposta do Quadro Mundial: 
Não acreditamos que o Boletim n° 29 discrimine as pessoas com base em seu estado de saúde. 
	O Boletim n° 29 foi escrito em 1996 pelo Quadro de Custódios dos Serviços Mundiais. O tom pode não refletir a nossa ênfase atual em acolher os potenciais membros mas, ainda assim, acreditamos que o boletim reflete os pontos de vista de alguns de nossos companheiros.  
	A pesquisa sobre literatura de recuperação deste CAR inclui uma opção para priorizar um IP para membros: NA e os adictos em tratamento de substituição de drogas/tratamento assistido com medicação. 

Slide 19
PAUSA PARA DISCUSSÃO
Slide 20
Moção 11: Remover de catálogo "Narcotics Anonymous and Persons Receiving Medication-Assisted Treatment" (NA e pessoas em tratamento assistido com medicação), cessando sua publicação e utilização.
Propósito: Remover "Narcotics Anonymous and Persons Receiving Medication-Assisted Treatment" do catálogo dos Serviços Mundiais de NA. 
Apresentada por: Região Meio-Oeste do Norte
Slide 21
Justificativa da Região: Que Narcóticos Anônimos não tome posicionamento nem discrimine qualquer pessoa com base em seu estado de saúde ou informações a respeito deste. 
Narcóticos Anônimos decide atender e ultrapassar os mais altos padrões internacionais de respeito pela autonomia pessoal e privacidade nessas matérias. 
Slide 22
Resposta do Quadro Mundial: 
Narcotics Anonymous and Persons Receiving Medication-Assisted Treatment é um folheto de relações públicas publicado recentemente para profissionais que prescrevem medicação para tratar a adicção a drogas. 
	Antes da sua publicação, o folheto foi distribuído aos delegados por um período de 90 dias para revisão e comentários, e o feedback que recebemos desde que foi publicado tem sido quase inteiramente positivo. 


Slide 23
O folheto não se preocupa com o problema de saúde. A questão é estar limpo ou não estar limpo. 
	Devido ao crescente uso de terapia de substituição de drogas e do tratamento assistido com medicação, acreditamos que existe uma necessidade clara e urgente de comunicação com os profissionais para explicar o que é NA, o que temos a oferecer aos seus clientes e como nossa abordagem pode ser diferente da deles.  
Slide 24
PAUSA PARA DISCUSSÃO
Slide 25
Intervalo
Slide 26
As Moções 12 e 13 estão na categoria de Criar Eventos.
Slide 27
Moção 12: Todos os anos, a partir de 2019, adotar uma semana de relações públicas de NA. O NAWS estipularia as datas e divulgaria as informações para toda a irmandade de NA com pelo menos 90 dias de antecedência, assim como os possíveis conteúdos do programa ou agenda sugerida para essa semana.
Propósito: Estabelecer uma semana conjunta desse tipo, a ser realizada permanentemente a cada ano, de modo que toda a irmandade de NA possa realizar eventos, no mundo todo, para esse importante serviço.
Apresentada por: Região Venezuela
Slide 28
Justificativa da Região: O evento motivaria regiões, zonas e o NAWS a trabalhar mais em unidade, cooperação e colaboração, juntos e ao mesmo tempo como equipe, em atividades concretas de RP e IP por pelo menos 7 dias consecutivos, uma vez por ano, servindo em conjunto para levar uma melhor mensagem de recuperação, amor, força, fé, esperança e liberdade para o adicto que ainda sofre e para a comunidade e sociedade como um todo.  Consideramos que esta seria uma excelente iniciativa, cheia de muita criatividade para NA como um todo!
Slide 29
Resposta do Quadro Mundial: Adoramos a ideia de gerar interesse e entusiasmo por relações públicas. 
Acreditamos que o foco em iniciativas como as descritas no Manual de relações públicas - levar a mensagem de NA a instituições penais, construir relacionamentos no setor de saúde, melhores práticas em tecnologia de internet, etc - pode nos ajudar a transmitir a mensagem de forma mais eficaz. 


Slide 30
PAUSA PARA DISCUSSÃO
Slide 31
Moção 13: Autorizar o Quadro Mundial a definir mais datas especiais no calendário anual, assim como o dia da unidade.
Propósito: Ter datas especiais para temas como apadrinhamento, serviço, etc. 
Apresentada por: Região Irã
Justificativa da Região: Não foi apresentada justificativa para esta moção.
Slide 32
Resposta do Quadro Mundial: 
O Dia da Unidade foi criado através de uma moção da conferência em 1992.  Esta moção parece ser uma evolução daquela ideia de nos conectar em todo o mundo, concentrando-nos naquilo que é importante para todos nós.
Slide 33
PAUSA PARA DISCUSSÃO
Slide 34
Intervalo
Slide 35
Aqui estão algumas informações básicas e links que podem ajudar a considerar esta moção.
	O processo de seleção das discussões temáticas da irmandade está descrito no Adendo E do Guia dos Serviços Mundiais de NA (GWSNA, pág. 71). 
	Em 2016, começamos a utilizar uma pesquisa à Irmandade no CAR para priorizar as ideias para decisão da WSC, incluindo as discussões temáticas.  A pesquisa de 2016 começa na página 19 do CAR 2016. A pesquisa do CAR para 2018-2020 começa na página 32 do CAR 2018.
	Essa página lista as discussões temáticas da irmandade atuais e dos anos anteriores.

Slide 36
Moção 14: As discussões temáticas da irmandade serão selecionadas com base no seguinte processo: até 1° de agosto, após a Conferência Mundial de Serviço (WSC), o NAWS criará uma seção em na.org para envio de sugestões de temáticas.  A pesquisa deverá ser traduzida por software disponível para tantas línguas quanto possível. Qualquer membro, grupo, área, região ou zona poderá adicionar um item à pesquisa. A partir de 1° de fevereiro, no ano anterior à WSC, terá início o processo de votação.  Qualquer membro, grupo, área, região ou zona poderá votar nas opções apresentadas. A pesquisa será encerrada no último dia estabelecido pelo Guia dos Serviços Mundiais para envio de moções regionais. As seis temáticas de discussão mais votadas na pesquisa serão publicadas no Relatório da Agenda da Conferência e serão votadas em assuntos velhos na Conferência Mundial de Serviço. As três mais votadas serão as discussões temáticas da irmandade para o próximo ciclo da conferência. 

Slide 37
Propósito: Ter um envolvimento mais direto e especificamente definido da irmandade na criação e seleção das discussões temáticas da irmandade. 
Apresentada por: Região Sul da Flórida 
Slide 38
Justificativa da Região: Entre 1998 e 2002, uma lista de possíveis discussões temáticas da irmandade era fornecida no CAR.  As duas preferidas da maioria das regiões tornavam-se as temáticas para o ciclo da conferência.  Isso cessou após a WSC 2002. Com o maior uso da internet e a grande disponibilidade de software de pesquisa gratuito, sentimos que pode ser alcançado um envolvimento direto e identificável da irmandade na criação dos tópicos. 
Slide 39
Acreditamos que esse envolvimento desde a base e de membros de todos os idiomas no início do processo, proporcionará uma maior participação local na discussão das temáticas selecionadas, proporcionando resultados de maior valor para a irmandade como um todo.
Slide 40
Resposta do Quadro Mundial: 
Este é o segundo ciclo em que usamos uma pesquisa simples, incluída no Relatório da Agenda da Conferência e publicada on-line, para decidir as discussões temáticas da irmandade.  
	Esse processo de pesquisa parece ter um alto nível de participação da irmandade, e recomendamos continuar a utilizá-lo, em vez de adotar o sistema descrito nesta moção. 
	O sistema descrito nesta moção parece ser mais complicado, e além disso o uso de programas de tradução automática é bastante arriscado.  
Slide 41
PAUSA PARA DISCUSSÃO
Slide 42
Esperamos que esta apresentação tenha ajudado na sua discussão deste material. Lembre que há quatro outras apresentações voltadas para outros conteúdos do CAR. Essas apresentações, o Relatório da Agenda da Conferência, e a enquete do CAR estão disponíveis na internet em www.na.org/conference. Cópias impressas do CAR podem ser adquiridas dos Serviços Mundiais de NA.
Suas perguntas e sugestões sobre estas apresentações, sobre o CAR e qualquer outras questões são bem-vindos em worldboard@na.org.


