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A WSC virtual parcial de 2022 
se reunirá em 22, 23, 29 
e 30 de abril

2 sessões por dia

Votações e enquetes iniciais 
acontecerão por e-poll

Será transmitida ao vivo no 
YouTube



A data final 
para 
emendas a 
todas as 
moções é 8 
de abril.

wb@na.org 

www.na.org/dates
www.na.org/conference

http://www.na.org/dates
http://www.na.org/conference


E quanto à 
Conferência 
de Serviço 
Mundial após 
2023



Projetos dos NAWS este 
ciclo

Informações sobre 
ambos os projetos no 
CAR/CAT Interino (ICC)
Moção do SPAD no 
PowerPoint No. 1



Encontre “Fundamentos de reuniões 
virtuais” 

em www.na.org/toolbox 

CONTEÚDO
• Escolher uma plataforma para a 

reunião
• Incluir reunião na lista
• Etiqueta de reuniões
• Dicas para assistir uma reunião 

virtual
• Mantendo a reunião virtual segura e 

lidando com interrupções
• Mantendo o anonimato pessoal
• Dando boas-vindas a recém-

chegados e ajudando-os a se 
conectarem

• Apadrinhamento e amadrinhamento
• Carimbando certificados de presença
• Mantendo as reuniões acessíveis a 

membros com necessidades 
adicionais

• Praticando a Sétima Tradição
• Distribuindo literatura e chaveiros
• Encargos de serviço adicionais para 

reuniões virtuais
• Outras sugestões para reuniões 

virtuais
• Reuniões híbridas 





www.na.org/virtual

http://www.na.org/virtual


Destaques do trabalho realizado desde março de 2020:
• A publicação de um novo folheto. IP No. 30, Saúde mental e recuperação.
• A publicação de 166 novos títulos e postar todos os IPs e livretos em 

na.org.
• Continuar a organizar reuniões virtuais trimestrais para servidores de 

confiança que fazem Relações Públicas, Linhas de Ajuda, Hospitais e 
Instituições e trabalho de passos com detentos. Mais informações em 
www.na.org/webinar.

• Reunir servidores de confiança zonais para falar do papel das zonas e de 
questões relacionadas aos delegados zonais.

• Continuar a enviar literatura gratuita e subsidiada para diversos lugares do 
mundo, numa média de 440 mil dólares anuais nos últimos dois anos 
fiscais.

• Iniciar uma conta de Instagram para NA (@narcoticsanonymous) e outra 
para convenções e eventos de NA (@naglobalevents).



Continuação dos destaques:
• Responder a milhares de emails e telefonemas de membros. 
• Lançar uma página de contribuições em www.na.org/contribute que 

continuamos a aprimorar.
• Ajudar a servidores de confiança na Flórida, em Ohio, Arizona e Virgínia 

em seu trabalho com funcionários de instituições correcionais para que 
possam fornecer tablets cheios de literatura de NA aos detentos. Bem 
como continuar a responder a contatos de detentos com informações e 
literatura.

• Registrar e proteger os direitos autorais e a propriedade intelectual de 
NA em numerosos países.

• Postar mais versões em áudio do Texto Básico para download gratuito 
(incluindo inglês!); que podem ser encontrados em www.na.org/audio.



Destaques - só mais alguns:
• Criamos uma página de mídia com alguns recursos gráficos, incluindo 

uma coleção sempre crescente de vídeos: www.na.org/media.
• Criamos uma página com recursos para reuniões virtuais em 

www.na.org/virtual e continuamos a coletar e postar recursos locais 
nela, e na página de recursos locais, www.na.org/localresources, 
incluindo uma nova seção chamada Lidando com comportamentos 
predatórios, perturbadores e violentos.

• Responder a pedidos de participação virtual em estruturas de servço e 
eventos por todo o mundo.

Não se esqueça que o Relatório Anual é um registro mais abrangente das 
nossas atividades para qualquer ano fiscal específico: www.na.org/ar.



www.na.org/contribute

http://www.na.org/contribute


Outros PowerPoints e vídeos 
estão disponíveis online

O ICC e o esboço do SPAD 
podem ser baixados. Cópias 
em papel do SPAD podem 
ser pedidas dos Serviços 
Mundiais de NA

www.na.org/conference

worldboard@na.org 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13

