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Niniejszy dokument stanowi drugą wersję roboczą nowego materiału dla służebnych 
dotyczącego wirtualnych mityngów. 
 
Projekt Local Service Toolbox (Narzędzi Służb Lokalnych) skupia się obecnie na 
dwóch obszarach:  
1. najlepszych praktykach dotyczących wirtualnych mitingów oraz  
2. ustaleniu, w jaki sposób mityngi wirtualne łączą się z szerszym światem NA, w tym 
ze służeniem.   
 
Niniejszy projekt jest związany z pierwszym obszarem. 
 
Opublikowaliśmy krótką ankietę, aby zebrać informacje na temat projektu i jest ona 
odstępna na stronie www.na.org/toolbox do końca listopada 2021 r. 
 
Niniejsza wersja robocza dokumentu zawiera wskazówki dotyczące szeregu 
zagadnień związanych z mityngami wirtualnymi, w odniesieniu do których w naszym 
odczuciu Wspólnota poszukuje wspólnych doświadczeń.  Zapraszamy do przyjrzenia 
się efektom wykonanej przez nas do tej pory pracy.  Wasze opinie pomogą w 
ulepszeniu tej wersji roboczej. 
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Wstęp 
 
W niniejszej broszurze termin „mityng wirtualny” oznacza każdy mityng NA, którego 
uczestnicy nie spotykają się osobiście.  Obejmuje to mityngi, które obywają się online 
i telefonicznie.  Wirtualne mityngi mogą być organizowane przez grupy NA lub 
struktury służb, a także mogą odbywać się nieformalnie w gronie przyjaciół i 
znajomych. 
 
Mityngi wirtualne istnieją w NA od wielu lat.  Przed powstaniem Internetu odbywały 
się przez telefon i drogą pocztową.  Platformy internetowe rozszerzyły dostępność 
mityngów wirtualnych i pozwoliły na wprowadzenie bardziej konwencjonalnego 
formatu, ale podstawowa funkcja polegająca na umożliwieniu udziału w mityngu 
osobom uzależnionym, które nie mogą uczestniczyć w nich osobiście, pozostaje taka 
sama.  Dla członków odizolowanych geograficznie, tych, którzy zmagają się z 
dolegliwościami natury fizycznej lub tych, którzy nie mówią dominującym językiem 
społeczności, w której żyją, mityngi wirtualne stanowią realną szansę na zdrowienie.  
Wielu członków NA odkryło również, że mityngi wirtualne umożliwiają im 
pozostawanie w kontakcie z innymi uzależnionymi i społecznościami NA, czego w 
innym wypadku nie byliby w stanie zrobić. 
 
Pandemia w 2020 roku sprawiła, że mityngi wirtualne stały się jedynym rozwiązaniem 
umożliwiającym prowadzeniem mityngów w wielu społecznościach NA. Zwiększyła 
też zapotrzebowanie na nowe materiały dla służebnych, które zawierałyby wskazówki 
dotyczące tego tematu.  Niniejsza broszura ma na celu przedstawienie sugestii 
dotyczących najlepszych praktyk w przypadku mityngów wirtualnych, sporządzonych 
w oparciu o doświadczenie członków NA.  Nie wszystkie wskazówki mogą być 
zastosowane w przypadku każdej platformy, na której prowadzone są mitingi.  
Książeczka grupy również stanowi użyteczne źródło wskazówek dotyczących 
organizowania wirtualnych spotkań, ponieważ wiele sugestii w niej zawartych odnosi 
się do wszystkich mityngów NA, niezależnie od tego, gdzie i jak się odbywają. 
 
Mityngi wirtualne mogą pomóc w niesieniu posłania tak samo jak mityngi NA 
odbywające się stacjonarnie lub służby pełnione w strukturach.  Rola mityngów 
wirtualnych w strukturze służb nie jest omawiana w tym materiale dla służebnych, 
który koncentruje się na zapewnieniu wskazówek dotyczących organizacji mityngu 
NA w środowisku wirtualnym. 
 
Wybór platformy do prowadzenia mitingu 
Dostępnych jest wiele platform umożliwiających prowadzenie wirtualnych mitingów, 
podobnie jak wiele różnych miejsc, w jakich może się odbywać miting stacjonarny. 
Zaleca się, aby wybór platformy był dokonywany przez grupę, a nie jedną osobę. 
Dobrym pomysłem przed wyborem platformy może być odwiedzenie innych 
wirtualnych mityngów, tak, aby zdobyć doświadczenie i wiedzę o funkcjonalnościach 
poszczególnych platform. 
 
Jest kilka czynników, które warto rozważyć przy wyborze platformy: 

• Czy koszt licencji jest rozsądny? 



• Czy mityngi będą dostępne w różnych szerokościach geograficznych i na 
różnych rodzajach urządzeń? 

• Czy członkowie i potencjalni członkowie Wspólnoty znają daną platformę i czy 
jest ona łatwa w obsłudze? 

• Czy platforma umożliwia uczestnictwo odpowiednio dużej ilości osób? 
 
Pożądane funkcje mogą obejmować: 

• Możliwość dołączenia do mityngu poprzez kliknięcie linku 
• Możliwość uzyskania dostępu do części audio mityngu bez połączenia z 

Internetem 
• Istnienie funkcji zabezpieczających przed niepożądanymi atakami z zewnątrz 
• Możliwość współdzielenia ekranu celem udostępniania literatury i innych 

materiałów 
 

Udostępnianie informacji o mityngu 
Dobrze, aby grupa rozważyła potencjalne kwestie bezpieczeństwa w momencie 
podejmowania decyzji, gdzie i w jaki sposób będzie udostępniać informacje o 
mityngu. Ataki na mityngi mogą wynikać z udostępniania informacji o mityngu w zbyt 
szerokim gronie, jednakże informacje te powinny być łatwe do znalezienia dla 
uzależnionych, którzy tego potrzebują. Potencjalne miejsca, gdzie mogą być 
zamieszczane informacje o mityngu to: 

• Strony internetowe NA, w tym opcje dostępne na stronie: www.na.org/virtual 
• Grupy w mediach społecznościowych 
• Możliwy do udostępnienia dokument w chmurze 
• Ulotki (w wersji papierowej i elektronicznej) 

 
Informacje, które warto udostępnić: 

• Rodzaj platformy, na której odbywa się mityng 
• ID mityngu, hasło, numer telefonu dla połączeń audio 
• Godzina (z uwzględnieniem strefy czasowej) oraz dzień 
• Język, w jakim odbywa się mityng i informacja o dostępności tłumaczenia 
• Format i temat 

Dobrym pomysłem może być udostępnienie wraz z listą mityngów podstawowych 
instrukcji obsługi danej platformy. Dobrym sposobem jest podanie linków do krótkich 
filmów instruktażowych, broszur, prezentacji i warsztatów dotyczących 
podstawowych funkcji danej platformy. 
 
Zasady mityngu 
Kilka prostych i powszechnie uzgodnionych standardów zachowania może pomóc w 
utrzymaniu atmosfery zdrowienia podczas mityngu. Wiele z nich jest takich samych, 
jakich można by się spodziewać na mityngu odbywającym się stacjonarnie, na 
przykład zakaz przynoszenia na mityng narkotyków lub związanych z nimi 
przedmiotów albo obraźliwe i napastliwe (predatorskie) zachowanie. (Patrz IP #29: 

http://www.na.org/virtual


Wprowadzenie do mityngów NA, aby uzyskać więcej informacji na temat ogólnych 
zasad panujących na mityngach NA: www.na.org/ips) Inne zasady, które mogą być 
wprowadzone na wirtualnych mityngach, obejmują: 

● Unikanie ciągłego ruchu lub innych rozpraszających zachowań 
● Wyciszanie mikrofonu, gdy się nie wypowiadamy 
● „Podnoszenie ręki” w celu zgłoszenia chęci wypowiedzi 
● Ograniczenie korzystania z funkcji czatu podczas spotkania w celu uniknięcia 

rozpraszania uwagi innych 
● Niejedzenie, niepalenie ani nieużywanie e-papierosów przy włączonej 

kamerce 

Zapewnienie bezpieczeństwa na mityngu wirtualnym i radzenie sobie z 
zakłóceniami 
To niefortunna rzeczywistość, że wirtualne mitingi można zakłócić łatwiej, niż mityngi 
stacjonarne. Może być to spowodowane nieznajomością platformy spotkań przez 
uczestnika, ale może to być również celowy wysiłek osób niebędących członkami 
wspólnoty i może wiązać się z bardzo niepokojącymi/nieprzyjemnymi obrazami i 
dźwiękami. Planując z wyprzedzeniem i zapoznając się z funkcjami platformy 
mityngów, można skonfigurować mityngi wirtualne tak, aby zapewnić szereg 
zabezpieczeń w celu zminimalizowania lub zlikwidowania tych problemów zanim się 
pojawią. 
 
Procedury postępowania z przeszkadzającymi lub obraźliwymi uczestnikami mityngu 
oraz osobami, które nie są członkami NA, lecz logują się na mityngi z zamiarem ich 
zakłócenia, są w dużej mierze takie same.  
 
Trzy podstawowe środki ostrożności to: 

● Wyłączenie wszystkich funkcji, które pozwalają uczestnikom innym niż zaufani 
służebni na udostępnianie treści na ekranie 

● Wyłączenie możliwości nagrywania spotkania 
● Upewnienie się, że wszyscy uczestnicy są wyciszeni, gdy po raz pierwszy 

dołączają do mityngu 

Inne możliwości obejmują: 
● Wyłączenie opcji umożliwiającej skorzystanie z wirtualnego tła lub w razie 

potrzeby wyłączenie kamerki danego uczestnika 
● Niepozwalanie uczestnikom na wyłączenie wyciszenia we własnym zakresie 

— może to być konieczne zwłaszcza w przypadku większych zgromadzeń, 
aby uniknąć chaosu dźwiękowego. Zadanie polegające na udzielaniu głosu 
warto nadać służebnemu z uprawnieniami hosta 

● Wyłączenie lub ograniczenie możliwości korzystania z funkcji czatu 

Te działania można podjąć przed rozpoczęciem mityngu: 
● Omówienie i uzgodnienie zasad zachowania podczas mityngu oraz środków 

radzenia sobie z zakłóceniami i nadużyciami 
● Powierzenie zaufanym służebnym zadania polegającego na monitorowaniu 

mityngu pod kątem destrukcyjnego zachowania  
● Zapewnienie przeszkolenia zaufanym służebnym mityngu 

http://www.na.org/ips


● Bycie na bieżąco ze zmianami w funkcjach platformy 

Podczas mityngu zaś można podjąć następujące działania: 
● Zamieścić sugestie dotyczące akceptowalnego zachowania w scenariuszu 

mityngu 
● Porozumiewanie się prywatnie z przeszkadzającymi uczestnikami, za pomocą 

funkcji czatu 
● Umieszczenie przeszkadzających osób w poczekalni, jeśli platforma zapewnia 

tę funkcję 
● Usunięcie osoby z mityngu – ta opcja powinna być stosowana względem 

przeszkadzających osób niebędących członkami NA i tylko w ostateczności 
względem członków NA 

 
 
Zachowanie osobistej anonimowości 
 
Wskazówki zawarte w tej części dotyczą zarówno prywatności danej osoby, jak i 
prywatności innych uczestników mityngu.  
Organizowanie mityngu NA w internecie niekoniecznie jest sprzeczne z Jedenastą 
Tradycją, ponieważ nie wszystko, co jest dostępne online, można uznać, że jest: „na 
poziomie prasy, radia i filmów”. Wśród niektórych członków pojawiają się jednak 
obawy, że łatwość z jaką można uzyskać dostęp do wirtualnego mityngu utrudnia 
utrzymanie rozsądnego poziomu prywatności uczestników. Dołączenie do mityngu 
odbywającego się na platformie wirtualnej wymaga mniej wysiłku od osoby, która nie 
jest uzależniona, niż wejście na mityng stacjonarny. Żadnej z metod spotkania nie 

Wskazówki dotyczące udziału w wirtualnym mitingu: 
 
Najczęściej stosowane praktyki: 
 
    • Wycisz mikrofon, gdy się nie wypowiadasz 
    • Jako nick użyj imienia i pierwszej litery nazwiska 
    • Przed mitingiem zapoznaj się z obsługą platformy, której będziesz używać 
    • Zwróć uwagę, że na różnych mitingach mogą obowiązywać różne praktyki 
dotyczące używania kamerek internetowych, korzystania z czatu lub dokonywania 
wpłat w ramach siódmej tradycji 
    • Dołącz wcześniej do spotkania i jeśli czegoś nie wiesz, śmiało zadawaj 
pytania 
 
Wskazówki dotyczące radzenia sobie z niestabilnym połączeniem internetowym: 
 
    • Wyłącz kamerę, aby zmniejszyć zużycie danych 
    • Połącz się z routerem za pomocą kabla sieciowego zamiast Wi-Fi 
    • Jeżeli jest taka możliwość, połącz się telefonicznie z mitingiem, aby uzyskać 
dostęp do części audio 
    • Opuść mityng i dołącz do niego ponownie lub spróbuj się połączyć z innego 
urządzenia 
    • Upewnij się, że program, którego używasz do korzystania z mitingu, ma 
zainstalowane najnowsze aktualizacje 

 



można uznać za zapewniającą całkowitą anonimowość. W rzeczywistości niektóre 
mityngi NA odbywają się w przestrzeni publicznej takiej jak park, podczas gdy inne 
odbywają się w bardziej prywatnych miejscach. Te same wybory są podejmowane w 
przypadku mityngów wirtualnych, poprzez dostosowanie ustawień danej platformy. 
Jeśli istnieją obawy, można podjąć odpowiednie kroki, aby spotkania były lepiej 
zabezpieczone. 

• Ustawienia, które umożliwiają nagrywanie spotkań i zapisywanie ich w 
chmurze, na komputerze hosta lub użytkownika, powinny być zawsze 
wyłączone. Można też wyłączyć zapisywanie czatu. 

• Uczestnicy mogą być proszeni, aby brali udział w spotkaniu w miejscu, które 
zapewni im prywatność oraz aby używali słuchawek w trosce o prywatność 
wypowiedzi innych osób obecnych na mitingu. 

• Niektóre grupy nie będą zezwalały na korzystanie z kamerek, aby zachować 
większą anonimowość, podczas gdy inne mogą prosić o włączenie kamerki 
(czasem tylko na chwilę), aby zweryfikować tożsamość uczestnika. 

• Logowanie się do mitingu przy użyciu imienia i pierwszej litery nazwiska 
pomaga z jednej chronić anonimowość danej osoby, a z drugiej uniknąć 
niepewności związanej z niejasnym nickiem uczestnika. Można też wyłączyć 
członkom mitingu możliwość zmiany swojej nazwy użytkownika i przydzielić 
tę funkcję zaufanemu służebnemu. 

 
Witanie nowoprzybyłych i pomaganie im w nawiązywaniu kontaktów 
 

Grupy zachęcane są do omówienia tych opcji i określenia, co dla ich mityngów jest 
najbardziej odpowiednie: 

• Udostępnianie informacji na temat mityngu publicznie na tyle na ile jest to 
możliwe, dzięki czemu będzie on łatwy do znalezienia przez uzależnionych, 
którzy chcą w nim uczestniczyć albo udzielanie informacji dotyczących 
mityngu tylko na stronach NA i w prywatnych grupach w mediach 
społecznościowych, aby ograniczyć uczestnictwo przeszkadzających 
intruzów 

• Udostępnienie linków, które umożliwiają wejście na mityng poprzez jedno 
kliknięcie albo podawanie ID mityngów oraz haseł oddzielnie 

• Ograniczenie możliwości zmiany nazwy przez uczestników lub wymaganie, 
aby członkowie nazywali się w sposób odpowiedni 

• Poproszenie o włączenie kamerki w celu potwierdzenia tożsamości lub 
wyłączenie kamerek, aby zapewnić uczestnikom ochronę ich anonimowości 
i zapobiec używaniu niewłaściwych zdjęć profilowych 

• Wyłączenie funkcji czatu, aby unikać rozpraszania i nieodpowiednich 
wiadomości lub pozostawienie włączonej funkcji czatu, aby można było z 
niej skorzystać w celu udostępnienia numerów telefonów nowoprzybyłym 
oraz powitania ich. 

 



Nowi członkowie mogą potrzebować dodatkowej pomocy, aby nawiązać kontakty i 
zacząć budować relacje w NA. Działania polegające na sprawieniu, że inni 
uczestnicy będą „w zasięgu” (a nie tylko dostępni) mogą pomóc we wzmocnieniu i 
budowaniu mityngu. Sugestie takich działań to: 
 

• Tworzenie służb oraz zadań mających na celu powitanie nowych członków 
• Słowne powitanie nowoprzybyłych w formacie i odniesieniu do Tradycji 

Trzeciej 
• Zorganizowanie mityngu tak, aby przed i po nim był czas na rozmowę z 

nowymi członkami 
• Udostępnianie numerów telefonów i innych informacji kontaktowych nowym 

członkom za pośrednictwem funkcji czatu lub poprzez przesłanie dokumentu 
na adres e-mail 

• Pokazanie nowym członkom, gdzie w sieci znaleźć można materiały NA oraz 
linki do innych mityngów 

• Wysyłanie materiałów powitalnych z literaturą i breloczkami pocztą 
• Korzystanie z mediów społecznościowych lub czatów grupowych, aby 

komunikować się poza mityngami 
• Organizowanie aktywności, odbywających się wirtualnie lub stacjonarnie, 

jeżeli to możliwe 

 
Sponsorowanie 
Poza sugestiami, które mogą pomóc nowym członkom w nawiązaniu kontaktu z 
innymi, mityngi mogą skorzystać z poniższych pomysłów, by zachęcić do 
sponsorowania. 

- Poprosić osoby, które chcą i mogą sponsorować, aby o tym powiedziały i 
zostały po mitingu. 

- Stworzyć listę potencjalnych sponsorów/sponsorek, która może być 
udostępniona członkom na życzenie 

- Zachęcać do dzielenia się doświadczeniami na temat sponsorowania oraz 
wykorzystać ulotkę IP nr 11 Sponsorowanie jako temat mitingu 

- Umożliwić sponsorom na skorzystanie z platformy, na której obywa się miting, 
do zorganizowania spotkania ze sponsorowanymi, na przykład poprzez 
utworzenie osobnego pokoju, jeśli taka funkcja jest dostępna 

- Dzielić się informacjami o sponsorowaniu na odległość udostępnianymi przez 
struktury służb.  

Podpisywanie kart obecności  
 
Uczestnicy mityngu mogą postanowić, że będą zapewniać jakąś formę 
potwierdzenia, że członek NA wziął w nim udział. Jedną z prostych metod, które są 
wykorzystywane, jest utworzenie adresu e-mail wykorzystywanego w tym celu. Wiele 
poczt e-mail posiada funkcję umożliwiającą ustawienie automatycznej odpowiedzi na 
otrzymywane e-maile. Można ją włączać na czas mitingu, tak aby wysyłana była 
krótka informacja o mityngu. 
 



Inne metody to na przykład wysyłanie wiadomości sms lub ręczne wysyłanie e-maila 
w odpowiedzi na prośbę o weryfikację uczestnictwa. 
 
Dodatkowe wskazówki na ten temat można znaleźć w ulotce NAWS nr 31, Karty 
potwierdzające uczestnictwo w mitingu, który jest dostępny na stronie 
www.na.org/bulletins. 
 
Ułatwianie członkom ze specjalnymi potrzebami uczestnictwa w mitingu 
 
Mityngi wirtualne mogą stanowić wyjątkową okazję do niesienia posłania osobom 
uzależnionym, którym w innym przypadku trudno byłoby uczestniczyć w mityngach 
NA. Może to wynikać z fizycznej niezdolności do udziału w stacjonarnym mityngu z 
powodu upośledzenia wzroku i słuchu lub innych okoliczności osobistych. W 
szczególności niewidomi i głusi członkowie mogą potrzebować dodatkowej pomocy, 
aby w pełni uczestniczyć w wirtualnych mityngach. Ta pomoc może obejmować 
poniższe rozwiązania. 
 

• Wstawianie czytanek w formacie tekstowym zamiast obrazu tekstu, aby 
oprogramowanie do zamiany tekstu na głos, używane przez osoby niewidome, 
mogło je odczytać 

• Zapewnienie tłumacza języka migowego lub innej formy tłumaczenia na ten 
język I dołączenie instrukcji w scenariuszu mityngu na temat tego, jak uzyskać 
dostęp do takiej usługi 

• Zapewnienie napisów podczas mityngów 
• Zamieszczenie informacji o literaturze w formacie audio (ASL American Sign 

Language) zamieszczonej na www.na.org/asl i www.na.org/audio  
• Zapytanie członków ze specjalnymi potrzebami, jak grupa może pomoc  
• Wyznaczenie osoby kontaktowej na mityngu, która może udzielić dodatkowej 

pomocy 
Wirtualne mityngi dostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami mogą rozważyć 
współpracę ze strukturami służb, które starają się budować relacje z organizacjami 
świadczącymi usługi osobom uzależnionym ze specjalnymi potrzebami. 
 
Praktykowanie Siódmej Tradycji  
 
Niezależnie od tego, czy mityng jest prowadzony przez grupę NA, czy przez strukturę 
służb lub nawet jako nieformalne spotkanie przyjaciół lub znajomych z NA, istnieje 
możliwość praktykowania zasady samowystarczalności. Praktykowanie Siódmej 
Tradycji w środowisku wirtualnym wymaga innego podejścia niż w przypadku 
kapelusza puszczanego na mityngu stacjonarnym, ale można nimi skutecznie 
zarządzać. Wskazówki zawarte w materiałach dla służebnych NA dotyczących cech 
skarbnika i ostrożności w zarządzaniu finansami, które powinni przestrzegać 
skarbnicy, nadal maja zastosowanie w przypadku mityngów wirtualnych. Nie zawsze 
jest możliwe zastosowanie się do wszystkich sugestii, takich jak posiadanie dwóch 
służebnych liczących składki. W takim przypadku należy zadbać o ścisłe 
przestrzeganie innych oferowanych wskazówek, zwłaszcza przy wyborze skarbnika. 
Istnieją trzy główne podejścia do praktykowania Siódmej Tradycji na mityngach 
wirtualnych. Pierwsza jest najbardziej zbliżona do tej stosowanej w przypadku 
mityngów stacjonarnych – członkowie przesyłają swoje wpłaty bezpośrednio do 
skarbnika lub na konto grupy za pośrednictwem kilku aplikacji do przesyłania 

http://www.na.org/bulletins
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gotówki. Zachęcamy członków NA do zapoznania się z ustawieniami tych aplikacji w 
celu ustalenia, czy dostępna jest opcja przekazania darowizny bez ujawniania ich 
danych personalnych, jeśli istnieją obawy dotyczące anonimowości. Wyzwaniem w 
przypadku mityngów, których członkowie żyją w więcej niż jednym kraju jest to, że 
nie wszystkie aplikacje są dostępne w każdym kraju. Przekazywanie środków 
pieniężnych za granicę może być również zbyt kosztowny. Niektóre mityngi oferują 
wiele metod dokonywania wpłat, aby poradzić sobie z tym wyzwaniem. Ważną 
rzeczą, którą należy mieć na uwadze, jest lokalne prawo podatkowe. Jeśli do wpłat 
jest wykorzystywane osobiste konto bankowe, może się to wiązać z pewnymi 
osobistymi zobowiązaniami podatkowymi. 
 
Drugie podejście polega na tym, że członkowie mogą wysyłać składki bezpośrednio 
do struktur służb. Może to być lokalna struktura służb, szczególnie jeżeli mityng 
korzysta z platformy opłaconej przez daną strukturę lub bezpośrednia wpłata na 
rzecz Służb Światowych NA. Niektóre strony internetowe Wspólnoty stworzyły 
przycisk, aby to ułatwić. Instrukcje dotyczące dokonywania wpłat mogą być 
wyświetlane na ekranie podczas mityngu lub za pośrednictwem funkcji czatu. 
Członkowie mogą być zachęcani do dokonywania wpłat poprzez zawarcie w 
scenariuszu mityngu oświadczenia o samowystarczalności lub poprzez wybieranie 
Siódmej Tradycji jako tematu mityngu. 
 
Trzecie podejście to po prostu niezbieranie datków finansowych podczas mityngów, 
a zamiast tego proszenie osób uczestniczących w mityngu o znalezienie innych 
sposobów na wspieranie NA. 
 
Istnieje kilka lokalnie stworzonych narzędzi zamieszczonych pod nagłówkiem 
„Seventh Tradition” (Siódma Tradycja), które mogą być pomocne – 
www.na.org/virtual.  
 

Dystrybucja literatury i breloków  
 
Podczas wirtualnych mityngów można wykorzystać kilka opcji rozpowszechniania 
literatury i breloków: 

• Ulotki i broszury NA są publikowane w wielu językach na stronie 
www.na.org/ips, można je udostępniać i wyświetlać na ekranie podczas 
mityngów w razie potrzeby 

• Można przesyłać papierowe i elektroniczne wersje literatury, a także breloczki 
i medaliony bezpośrednio do członków pocztą lub e-mailem 

• Literaturę, identyfikatory i breloki można nabyć bezpośrednio w biurach służb 
NA i innych punktach sprzedaży, w tym NA World Services na stronie 
www.na.org/orderlit. 

• Członkowie mogą być kierowani na mitingi stacjonarne w celu uzyskania 
literatury w formie papierowej. 

 
Prosimy pamiętać, iż Wspólnota NA uzgodniła, że publikowanie i rozpowszechnianie 
plików PDF z literaturą nie jest dopuszczalne i zagraża ochronie własności 
intelektualnej wspólnoty. 
 

http://www.na.org/virtual
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Szanujmy decyzję sumienia grupy i publikujmy tylko linki do materiałów 
zamieszczonych na na.org, nie udostępniając materiałów bezpośrednio na lokalnych 
stronach internetowych lub za pośrednictwem poczty e-mail. 
 
Dodatkowe służby na mityngach wirtualnych 
 
Większość wirtualnych mitingów ma wielu hostów, którzy pomagają w 
administrowaniu mityngu od strony technicznej i przyjmują rolę hosta, jeśli osoba ta 
ma problemy techniczne. Inne zadania użytkowników z uprawnieniami hosta to: 

• Wyciszanie i wyłączanie wyciszania uczestników 
• Udostępnianie na ekranie literatury i obrazów 
• Sprawdzanie, czy pojawiły się podniesione ręce 
• Monitorowanie poczekalni i funkcji czatu 
• Monitorowanie ekranu podczas mityngu w celu zminimalizowania zakłóceń 
• Witanie nowych członków 

 
Inne dodatkowe służby lub zadania to na przykład:   

• Osoba zajmująca się literaturą, która wysyła pakiety powitalne, literaturę i 
breloki oraz zarządza sprzedażą literatury 

• Wirtualna osoba szkoląca, która upewnia się, że zaufani służebni mityngu 
wiedzą, jak korzystać z platformy 

• Osoba zajmująca się aktualizowaniem informacji o mityngach na stronach 
internetowych i w innych miejscach, w których takie informacje są 
zamieszczane 

• Koordynator wirtualnych przedsięwzięć 
• Koordynator działań w mediach społecznościowych 

 

Dodatkowe sugestie dotyczące wirtualnych mitingów 
 
Formaty mitingów: Ogólnie rzecz biorąc, wirtualne mitingi przyjmują podobne 
formaty do mitingów stacjonarnych, chociaż grupy mogą rozważyć ich uproszczenie 
tam, gdzie to możliwe. Wiele mitingów online decyduje się na format skupiony na 
fragmencie literatury NA. Pomocne może okazać się zawarcie w scenariuszu 
mityngu krótkiej informacji dotyczącej zagadnień technicznych. 
  
Mitingi organizacyjne: Podobnie jak mitingi stacjonarne, mitingi wirtualne, które 
odbywają się regularnie, organizują mitingi organizacyjne, aby upewnić się, że 
wszelkie decyzje dotyczące sposobu prowadzenia mitingu są podejmowane w 
ramach procesu opartego na sumieniu grupy. 
 
Mitingi hybrydowe 
 
Termin „hybrydowy” opisuje mitingi, których uczestnicy znajdują się na nich zarówno 
stacjonarnie, jak i wirtualnie. Mitingi hybrydowe pozwalają grupom na zwiększenie 
frekwencji poprzez wirtualną obecność członków z innych miejsc oraz zapewnienie 
pomocy osobom uzależnionym, którzy w innym wypadku nie byliby w stanie 



uczestniczyć w mitingu NA. 
 
Oto kilka prostych kroków, aby zorganizować miting hybrydowy: 
 

• Ustalenie dostępności – czy miejsce prowadzenia mitingu stacjonarnego ma 
zasięg telefoniczny lub połączenie internetowe? 

• Wybranie urządzenia hosta w oparciu o dostępność — to urządzenie jest 
odpowiedzialne za przesyłanie strumieniowe sygnału audio i wideo do i od 
uczestników wirtualnych. Może być to laptop lub smartfon. 

• Ustalenie jakości sygnału wejściowego audio, poprzez wybranie 
odpowiedniego rodzaj mikrofonu – jakość dźwięku jest najwyższym 
priorytetem, a czasem największym wyzwaniem na mitingu hybrydowym: 
◦ mikrofony kardioidalne i dynamiczne zbierają dźwięk bezpośrednio przed 

mikrofonem 
◦ mikrofony dookólne i pojemnościowe zbierają dźwięk z całego 

pomieszczenia i mogą być bardziej odpowiednie w przypadku mityngu 
hybrydowego 

• Zapewnienie czystego dźwięku — rodzaj potrzebnego głośnika różni się w 
zależności od wielkości pomieszczenia i urządzenia hosta 

• Podjęcie decyzji o tym, czy wideo z mitingu będzie udostępniane uczestnikom 
online i czy będą oni widoczni na mitingu stacjonarnym 
 

Zachęca się grupy do pracy z posiadanymi zasobami oraz do eksperymentowania i 
testowania różnych konfiguracji. Bardziej szczegółowe doświadczenia grup, które z 
powodzeniem prowadzą mitingi hybrydowe, można znaleźć na stronie 
www.na.org/virtual. 
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