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Levar a mensagem de NA tem sido uma parte na recuperação de muitos de nossos membros e
tem ajudado alguns de nós a descobrir e desenvolver nossas habilidades. A mensagem de
recuperação de NA pode atingir muitas pessoas com nosso apoio. Participar do subcomitê de IP
dá a você a chance de fazer uma mudança positiva na vida dos outros.

O que é informação ao público?
A função do subcomitê de IP é assegurar que uma informação clara e precisa sobre NA esteja
disponível ao público. A procura de informações sobre nossa irmandade é maior do que nunca.
Fazer parte de um subcomitê que traz o adicto que ainda sofre para dentro da irmandade é uma
gratificação que não pode ser expressada, apenas vivenciada.

Qual é a responsabilidade do membro de NA?
Nós precisamos aceitar nossa responsabilidade pelo nosso comportamento em público
quando nos identificamos como membros de NA. Isso é uma forma de informação ao público.
Cada um de nós pode ser visto como um representante de NA para aqueles que não estão
familiarizados com o nosso programa. A forma que mantemos as dependências de nossas
reuniões e atividades afeta como o público vê NA como um todo.
Outra forma de serviço de informação ao público ocorre quando são feitos pedidos para
informação e apresentação sobre NA. Quando um pedido é feito, um membro do subcomitê de
IP deve ser levado ao representante de serviços do grupo (RSG) ou ao representante da área. Nós
lidamos com pedidos dessa maneira porque cada pedido merece atenção imediata e apropriada.
Quando você recebe um pedido de IP, lembre‐se que isso não é um pedido pessoal, mas um
pedido para Narcóticos Anônimos como um todo.

Qual a importância do anonimato?
Esse é um programa que fala de “nós”, em informação ao público a concepção que “Eu não
posso, nós podemos” é vital. Nosso fundamento espiritual de anonimato pode ser seriamente
prejudicado por membros agindo independentemente.
Nós não damos nossos sobrenomes e não aparecemos na mídia como membros de Narcóticos
Anônimos. Faz parte do nosso programa espiritual de recuperação evitarmos promoção pessoal
em favor de um estilo mais humilde de serviço. Na nossa experiência, membros que se tornam
“estrelas da mídia”, utilizando para isso sua participação em NA, correm o risco de colocarem o
fundamento espiritual de recuperação em perigo, dando ao público uma visão incorreta da
recuperação em NA.

Como os membros se envolvem?
Cada membro tem um lugar no subcomitê de informação ao público. IP dá valor e precisa das
suas informações, sugestões, avaliação e participação. Nós convidamos você abertamente a vir à
uma reunião do subcomitê de IP. Como a maioria dos subcomitês de serviços, IP sempre precisa
de mãos e mentes com boa vontade.

Como o trabalho é feito?
Grupos frequentemente se reúnem para formar um comitê de serviços da área (CSA). Serviços
de informação ao público são prestados por um subcomitê do CSA. O comitê de IP recebe
pedidos para informação de várias fontes diferentes, como indivíduos, agência e mídia.
Algumas maneiras de como prestamos informação ao público incluem:
1. Enviando os oradores a pedidos de igrejas, organizações civis, escolas ou da mídia.
2. Desenvolver e distribuir cartazes, panfletos e outros anúncios que informem ao público
sobre como nos contatar.
3. Reuniões de aprendizagem e oficinas.
4. Enviando listas de endereços de reuniões, cartas informativas e panfletos para pessoas que
possam entrar em contato com adictos.
5. Cooperando com o subcomitê de Hospitais e Instituições (H&I) em projetos
complementares.
6. Em locais onde não existe uma linha telefônica ou um escritório de subcomitês, um
subcomitê de IP pode ser responsável pela operação da linha de ajuda.
Para envolver‐se em qualquer uma dessas atividades fale com o RSG ou alguém do seu
subcomitê de IP local. “Nós não podemos manter o que temos se não partilharmos”. O
subcomitê de informação ao público nos permite fazer exatamente isso.

