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Transmitir a mensagem de NA tem constituído uma parte importante da recuperação de
muitos dos nossos membros, e tem ajudado alguns de nós a descobrirmos e a desenvolvermos as
nossas capacidades. A mensagem de recuperação de NA pode chegar a muita gente se tu deres o
teu apoio. Ao participares na comissão de IP dás a ti próprio a oportunidade de fazeres uma
diferença positiva na vida de outros.

O que é informação pública?
O papel da comissão de IP é o de assegurar que uma informação clara e concisa sobre NA
esteja ao dispor do público. A procura de informação sobre a nossa irmandade é maior do que
nunca. Fazer parte de uma comissão que atrai para a nossa irmandade os adictos que sofrem
constitui uma recompensa. Esta recompensa pode apenas ser sentida, não podendo ser expressa
por palavras.

Qual é a responsabilidade do membro de NA?
Precisamos de responsabilizar‐nos pelo nosso comportamento em público, quando nos
identificamos como membros de NA. Esta é uma forma de fazer informação pública. Cada um
de nós pode ser visto como um representante de NA perante aqueles que não estejam
familiarizados com o nosso programa. Também a forma como mantemos as salas onde
realizamos as nossas reuniões afecta a maneira como o público vê NA como um todo.
Outra forma de serviço de informação pública ocorre quando nos são feitos pedidos de
informação ou de apresentações sobre Narcóticos Anónimos. Quando um pedido é feito, deverá
contactar‐se um membro da comissão de Informação Pública. Se não houver nenhum membro
disponível, o pedido deverá ser dirigido a um representante de serviço de grupo (RSG) ou a um
coordenador da área. Os pedidos são tratados desta maneira porque cada um merece uma
atenção apropriada e imediata. Quando te fizerem um destes pedidos, lembra‐te de que não se
trata de um pedido pessoal, mas sim de um pedido de ajuda a Narcóticos Anónimos no seu todo.

Qual é a importância do anonimato?
Este é um programa de “todos”, e em informação pública o conceito “eu não consigo, nós
conseguimos” é vital. O anonimato como alicerce espiritual pode ser seriamente prejudicado se
membros de NA agirem individualmente.
Nós não damos os nossos apelidos, nem nos identificamos perante a comunicação social como
membros de Narcóticos Anónimos. Ao seguirmos o nosso programa espiritual de recuperação,
evitamos a promoção própria a favor de um tipo de serviço mais humilde. A nossa experiência
mostra‐nos que aqueles que se tornam estrelas mediáticas devido à sua condição de membros de
NA põem em risco os alicerces espirituais da sua recuperação, arriscando‐se ao mesmo tempo a
darem ao público uma perspectiva errada da recuperação em NA.

Como é que podes envolver‐te na Comissão?
Qualquer membro tem um lugar na comissão de informação pública. IP dá valor e necessita
das tuas contribuições, sugestões, conselhos e participação. Convidamos‐te abertamente a vires
a uma reunião da comissão de IP. Tal como a maioria das comissões de serviço, IP precisa
sempre de quem tenha boa-vontade.

Como é que o trabalho é feito?
Os grupos costumam juntar‐se e formar um comité de serviços de área (CSA). Os serviços de
informação pública são providenciados por uma sub‐comissão do CSA. A comissão de IP recebe
pedidos de informação de fontes muito diversas, desde indivíduos e agências, a órgãos de
comunicação social.
Algumas das formas de providenciarmos informação ao público incluem:
1. Responder a pedidos para irmos falar a igrejas, organizações cívicas, escolas ou órgãos de
comunicação social.
2. Produzir e distribuir cartazes, folhetos e outros anúncios, para informar o público de como
pode contactar‐nos.
3. Dias de serviço e “workshops”.
4. Distribuir horários de reuniões, cartas informativas e folhetos, a pessoas que possam vir a
estar em contacto com adictos.
5. Colaborar com comités de hospitais e instituições, em projectos comuns.
6. Onde não exista uma comissão de linha telefónica, ou estruturas de serviço, uma comissão
de IP poderá ser responsável pela manutenção de uma linha telefónica de NA.
Para te envolveres em qualquer uma destas actividades, fala com um RSG ou alguém da
comissão de IP da tua área. Nós não podemos conservar aquilo que temos se não o partilharmos.
A comissão de informação pública dá‐nos a oportunidade de fazermos justamente isso.

