
Relatório Regional da WSC 2023 
Os últimos três anos foram instáveis por natureza, estamos procurando informações que melhor 
descreva sua região como é hoje.  
** Observação: se você não possui números precisos para algumas das perguntas aqui, mas pode 
fornecer uma estimativa aproximada, as aproximações são boas. Quando os números forem 
solicitados, responda com dígitos em vez de soletrar a palavra. 
 
Prazo: 15 de fevereiro de 2023 Preencha o formulário on-line em: www.na.org/conference 

Fatos sobre:  

Nome da Região.........................................................................................................................................................  
Nome do Delegado Regional ...................................................................................................................................  

Você já participou de um WSC pessoalmente antes?     Sim  Não    Quantas? ...................................  
Você compareceu ao WSC virtual 2020 ou Interim 2022?  2020    2022 ................................................  

Nome do Delegado Suplente ...................................................................................................................................  
Você já participou de um WSC pessoalmente?  Sim  Não   Quantas? ..................................................  
Você compareceu ao WSC virtual 2020 ou Interim 2022?  2020    2022 ................................................  

Quantas áreas existem na região? (Somente números) ...........................................................................................  
Alguma dessas áreas é composta inteiramente de grupos virtuais?   Sim  Não   Quantos? ....................  
Quantas reuniões acontecem por semana na região? Inclua as reuniões presenciais e virtuais (somente 
números). ......................................................................................................................................................................  
Quantos são pessoalmente?    Quantos são virtuais?    Quantos são híbridas?     Quantos painéis de H&I 

ocorrem a cada semana na região? (Conte os painéis facilitados por todos os órgãos de serviço, não 
apenas pelo CSR.) (Somente números) ...............................................................................................................  
Quantos são pessoalmente?    Quantos são virtuais?    Quantos são híbridos? .... ....................................  

Parece que a Irmandade em sua região está crescendo, diminuindo ou permanecendo a mesma desde a 
WSC 2020?         Crescendo    Diminuindo    Permanecendo  

Qual foi a quantia, se houver, contribuída pela região para o seu fórum zonal durante seu último ano 
fiscal? (Por favor, especifique a moeda se não estiver dando quantia em dólares americanos.) ............  

Sua Estrutura de Serviço Regional 

Com que frequência seu CSR se encontra presencialmente? (Número de reuniões por ano) .............................  
Com que frequência seu RSC se encontra virtualmente? (Número de reuniões por ano) ...................................  
Sua região possui um escritório de serviço regional? .................................................................  Sim  Não 
Sua região tem uma convenção regional?  Sim  Não 

Se sim, a frequência de membro esta:      aumentando     Diminuindo   Permanecendo o mesmo  
Quais comitês ou grupos de trabalho você tem no seu CSR? 
 Eventos / Convenções  DI/Longo Alcance  H&I  
 Recursos Humanos  Distribuição de Literatura  Revisão de Literatura 
 Linha de Ajuda  RP/IP  Grupos de Trabalhos de 
projetos específicos 
 Escritório de Serviço Regional  Traduções  Website  
 Para Jovens   Outro (favor especificar)         

Algum desses grupos de trabalho / comitês novos desde WSC 2020? .....................................  Sim  Não 
Se sim, quais? .............................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................  

O seu CSR usa o TDBC (tomada de decisão baseada em consenso) para tomar decisões?  Sim  Não 



Alguma de suas áreas usa o TDBC para tomar decisões? Sim  Não 
Comentário sobre como isso funciona .............................................................................................................  

Entrega do serviço e melhores práticas  

O Desenvolvimento da Irmandade (DI) ou os esforços de Longo Alcance são fornecidos em sua região?
 ......................................................................................................................................................  Sim  Não  
Se sim, descreva esses esforços. Se você possui um grupo de trabalho / comitê de DI ou Longo 
Alcance, descreva isso  .......................................................................................................................................  

A sua região discutiu onde NA não existe em sua região? ......................................................... Sim  Nã0 

Que tipo de esforço de treinamento e orientação ocorrem em sua região e / ou em suas áreas? ..................  

Descreva que tipo de planejamento sua região e / ou suas áreas utilizam. ......................................................  

Sua região ou suas áreas têm serviços compartilhados com outros corpos de serviço? .......   Sim  Nã0  
 Se sim, descreva esses esforços. ........................................................................................................................  

Se você teve algum sucesso particular com o uso de novas tecnologias, por favor, compartilhe. ................  

Descreva os diferentes tipos de esforços de relações públicas (RP / IP) realizados em sua região. ..............  
 ...............................................................................................................................................................................  

Quantas conferências estaduais / nacionais por ano os comitês de RP / IP em sua região e áreas 
participam / exibem? ..........................................................................................................................................  

Quantos desses eventos eram virtuais? ..................................................................................................................  

Tomando decisões sobre questões da WSC 

Sua região hospedou oficinas do CAR? ● .....................................................................................  Sim  Não  
 Se sim, descreva esses esforços, como número de workshops e participação média. ..............................  

. Estamos cientes de três métodos principais para alcançar uma consciência sobre as moções do CAR:  
 Uma contagem de votos em cada moção ou  
 Em uma reunião da comunidade onde as moções são discutidas e votadas ou  
 É deixado à discrição do delegado. 

Qual desses métodos sua comunidade usa para alcançar uma consciência no CAR? (Por favor, escolha 
apenas um.  Se sua comunidade usa mais de uma, indique o método principal e use a opção “Outro” 
para fornecer mais detalhes.)  Contagem de voto – um por CSA     Contagem de voto – um por 
grupo.       Contagem de voto – um por membro            
 Outras formas de Contagem (por favor, descreva)       

 Discussão e votação por RSG’s em Workshop / Assembleia Regional 
 Discussão e votação por MCRs em reunião do CSR 
 Outras reuniões coletivas (favor descrever)       

 Delegar decisões ao DR / DS 

 Outros (favor especificar)        

A sua região discute as partes do CAR não relacionadas às moções? ......................................  Sim  Não 
 Se sim, descreva esses esforços. ........................................................................................................................  

A sua região se dedica a reunir uma consciência para o material do CAT? ............................  Sim  Não 
Se sim, descreva esses esforços .........................................................................................................................  



Inovações e Desafios 

Descreva como sua região lidou com os desafios da pandemia? 
 ...............................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................  

Que outro assunto gerou mais interesse e discussão em sua região no último ciclo da conferência? ..........  
  ...............................................................................................................................................................................  
Quais informações adicionais você gostaria de compartilhar com outros participantes da conferência? ...  

 ............................................................................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................................................................  

Há algo em particular que você queira discutir na conferência?   
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  

 


