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Pesquisa de ferramentas de recuperação
Pesquisa da Caixa de Ferramentas de Serviço Local e esboço
Webinários de março
Formulário para reunião virtual
Dia do Serviço

Pesquisa de Ferramentas de Recuperação
Que ferramentas da recuperação são importantes para você? Nós postamos uma curta pesquisa que foi
criada por pesquisadores com quem cooperamos no passado: www.na.org/survey. O objetivo é publicar
um artigo para profissionais da adicção sobre o que é importante para membros em recuperação.
Conforme relatamos no passado, cooperar com esses pesquisadores tem resultado em artigos que
ajudam a profissionais verem Narcóticos Anônimos como um programa de recuperação viável. Ao
responder à pesquisa, lembre-se que foi criada por pesquisadores de fora da Irmandade, e não pelos
Serviços Mundiais. Muitos dos termos usados na pesquisa não estão definidos conforme diríamos em
NA. Talvez o exemplo mais gritante seja a definição de recaída. Saiba que o modo como esse termo é
usado reflete a perspectiva da comunidade médica e não a dos Serviços Mundiais nem a perspectiva de
NA como um todo.
A pesquisa estará online até o final de maio. Encorajamos você a partilhar essa pesquisa com quantos
membros puder. Somos uma Irmandade centrada no valor terapêutico de um adicto ajudando a outro.
Quanto mais membros preencherem a pesquisa, mais poderemos conhecer sobre que ferramentas de
recuperação têm um papel importante nas diversas etapas da recuperação dos nossos membros.
Pesquisa sobre a Caixa de Ferramentas de Serviço Local e esboço
Estamos realizando as próximas etapas do nosso projeto sobre reuniões virtuais: www.na.org/toolbox.
Postamos um esboço das boas práticas para reuniões virtuais. À medida que recebermos sugestões
sobre o esboço e mais informações da Irmandade, postaremos versões atualizadas. Confira e nos diga o
que achou: toolbox@na.org.
Também estamos coletando informações através de outra curta pesquisa – esta é sobre como as
reuniões virtuais se conectam com o mundo de NA em geral e com a entrega de serviço em NA. Este
também o tema do webinário deste fim de semana (ver abaixo). Esse tema é novo para muitos de nós.
Ao partilhar qualquer experiência, você está fazendo um serviço para NA como um todo.
Uma das perguntas da pesquisa é sobre se você acredita que as reuniões virtuais cumprem os critérios
listados no Livreto do Grupo para serem consideradas grupos de NA. Os resultados da pesquisa
alimentarão as discussões sobre o assunto na próxima Conferência de Serviço Mundial. Agradecemos,
desde já, pela sua resposta a essa pesquisa e por ajudar a espalhar a mensagem.
Veja o relatório postado na página do projeto www.na.org/toolbox para mais detalhes.
Webinários de março

Teremos dois webinários este mês que são abertos a qualquer membro interessado. Ambos serão às
11h do Pacífico (o primeiro às 16h e o segundo às 15h de Brasília). Note que o horário dos EUA mudará
para horário de verão entre os dois webinários.
Você pode baixar os flyers clicando nas figuras e com o direito para a imagem inteira:
www.na.org/webinar
13 de março: Como as reuniões virtuais se conectam com o sistema de serviço?
ID de webinar do Zoom: 995 4708 9201
20 de março: Atualização do NAWS: as atividades atuais dos Serviços Mundiais de NA
ID de webinar do Zoom: 948 1479 3098
Ambos webinários terão apresentações e, depois, os membros conectados pelo Zoom poderão enviar
perguntas por escrito (em inglês) para os apresentadores. Haverá tradução simultânea para português e
espanhol nos dois webinários; e para italiano e russo no webinário do dia 13. Se fala outra língua e tem
um intérprete que pode levar ao webinário, comunique-se conosco: worldboard@na.org.
Os webinários também serão transmitidos em live (sem tradução) e o link será postado na página da
Caixa de Ferramentas alguns minutos antes de começarem: www.na.org/toolbox.
Formulário para reuniões virtuais
Você pode encontrar informações sobre reuniões virtuais escrevendo web ou phone por país na caixa de
diálogo da busca de www.na.org/meetingsearch. Recebemos informações de servidores de confiança e
agora temos um formulário que foi criado especificamente para as informações de reuniões virtuais. Ele
pode ser encontrado no alto da página de Recursos para Reuniões Virtuais de NA: www.na.org/virtual
Dia do Serviço
O Dia do Serviço é todo ano em 1º de maio. Há um flyer em www.na.org/dates e em
www.na.org/nawsevents. Este ano, planejamos um webinário dedicado às dádivas do serviço em NA
para o Dia do Serviço às 15h de Brasília (11h do Pacífico). Um painel de membros de todo o mundo
partilhará as suas experiências em todos os tipos de serviço de NA e haverá tempo para perguntas.
Já viu os broches “EU SIRVO” (I SERVE)? É um ótimo presente para o seu servidor de confiança favorito.
Você pode adquiri-los em www.na.org/webstore.
Conte para nós como você planeja comemorar: worldboard@na.org.
Se alguém repassou este email, você pode se inscrever para receber o NAWS News para obter
atualizações dos NAWS por email: www.na.org/subscribe
Com gratidão,
Quadro Mundial

