Wniosek 15
Skierowany do Służb Światowych żeby utworzyły planu projektu na
Konferencje Służb Światowych 2020 tj. stworzenia wideo informujacego
o Wspólnocie Anonimowych Narkomanow, zatwierdzonego przez Służby
Światowe NA -dla służb public relations [komitetów informacji
publicznej] i publikacji online, , który w prosty sposob wyjaśniłby:
1. Co to jest wspolnota Anonimowi Narkomani
2. Jak to działa
3. Jak skontaktować się z NAmi
Cel: Stworzenie filmu jako nowego narzedzia dla Public Relations, które jasno
i krótko wyjaśniają, czym są Anonimowi Narkomani, jak to działa i jak
skontaktować się z NA.
Wnioskodawca: Region Argentyna
Wpływ finansowy: Stworzenie planu projektu wiąże się z minimalnymi
kosztami. Kosztem Światowych Służb byłby w tym przypadku sam projekt, jeśli
Światowa Konferencja przyjmie i ustali go jako priorytet.
Uzasadnienie Regionu: Public Relations/ Informacja Publiczna jest dla
wspolnoty bardzo ważna, film wyjaśniający zasady działania NA dałby wszystkim
służbom IP/Public Relations i komitetom narzedzie usprawniajace ich prace na
rzecz NA, zarówno podczas prezentacji i warsztatów przez nie organizowanych
jak i w publikacjach inernetowych (stronach internetowych, portalach
spolecznosciowych, mediach etc.)
Jednocześnie media audiowizualne, w tym media cyfrowe, mają fundamentalne
znaczenie w dzisiejszej komunikacji.
Obecnie istnieje wiele informacyjnych filmów o NA, ale żaden z nich nie został
wyprodukowany i zatwierdzony przez Służby Światowe. Produkcja tego wideo
będzie skutecznym narzędziem dla wszystkich regionow służb NA i komitetów.
Film może być pierwotnie wyprodukowany w języku angielskim, prostym
zrozumialym językiem i zawierać skrypt w formie pisemnej, a oddzielenie ścieżki
audio tego filmu i udostępnienie jej na stronie internetowej na.org. pomoże
w rozpowszechnieniu. Pozwoli to też na łatwe przetłumaczenie dla lokalnych, nie
anglojęzycznych regionów NA, co umożliwi korzystanie z tego narzedzia
wszystkim regionom NA, i służbom które tego potrzebuja.
Odpowiedz Służb Światowych: Wiemy, że istnieje potrzeba dostosowania
obecnych zasobów PR i wydaje się słusznym, aby Służby Światowe
wyprodukowały taki film. Takie narzedzie pomogłoby profesjonalistom i członków
społeczeństwa dostarczyć wiedzy, o tym kim jesteśmy i co mamy do
zaoferowania.
Naszą wizją jest to, że pewnego dnia „Anonimowi Narkomani będą powszechnie
uznanym jako szanowany realny program zdrowienia” i ten rodzaj narzędzia
może być pomocny w tym celu.
Udostępnimy zatwierdzone przez Służby Światowe materiały do
90-dniowego przeglądu przez delegatów przed finalizacją szkicu i myślimy, że
ten projekt podlegałby takiemu samemu procesowi, jak miało to miejsce
z innymi materiałami PR. Delegaci mieliby możliwość naniesienia swojego
wkładu w treść filmu przed jego zatwierdzeniem.
Wpływ na zasady: żaden

