O Décimo Primeiro Conceito diz: “Os recursos
de NA devem ser usados para promover
nosso propósito primordial e devem ser
administrados com responsabilidade.”
Seria ideal que, depois de pagar as
suas despesas, os grupos enviassem dinheiro diretamente para cada nível de serviço para ajudar a pagar
o trabalho feito em seu
nome. Esse exemplo
é um dos muitos modelos possíveis que os
grupos podem usar.
Alguns grupos também
separam uma pequena
reserva operacional (às
vezes chamada de “reserva
prudente”), geralmente para um
mês de aluguel ou para despesas.
O Livreto do Grupo, Revisado nos adverte que
“dinheiro demais em caixa causa muito mais
problemas do que dinheiro de menos”.

Para mais informações sobre a administração
do dinheiro do grupo, consulte alguns dos
seguintes recursos disponíveis on-line ou
na fonte usual de literatura de NA: Livreto do
Grupo, Revisado, Treasurer’s Handbook,
Group Treasurer’s Workbook, A Guide to
Local Services in NA.
Nossa Sétima Tradição de autossustento não fala só de dinheiro, mas este folheto sim. Incentivamos aos membros
com mais interesse pelo
tema do autossustento a
ler o IP #24, Importância
do Dinheiro: Autossustento
em NA, o texto da Sétima
Tradição no It Works: How
and Why* e o texto do DécimoPrimeiro Conceito dos Twelve
Concepts for NA Service.
* Embora não fosse publicado ainda em português
Brasileiro, está disponível no português de Portugal
com o título Isto Resulta: Como e Porquê.

Para ajudar os membros a compreenderem a importância
das contribuições individuais, os grupos podem adicionar um
texto como este ao seu formato de reunião para ser lido antes
de passar a sacola:

Nossa Sétima Tradição diz que:

“Todo grupo de NA deverá ser totalmente
autossustentado, recusando
contribuições de fora.”
Em Narcóticos Anônimos, nós mesmos nos
sustentamos para manter a nossa liberdade. Dando
livremente, garantimos que temos reuniões para
frequentar e ajudamos os serviços que mantêm NA
vivo e crescendo em todo o mundo.
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Sugerimos aos membros que mantenham em mente
que as nossas contribuições financeiras para NA
são uma das formas fundamentais que temos para
demonstrar nossa gratidão pelo programa que nos
mostrou uma nova maneira de viver.
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Para Onde Vai
O Dinheiro da Sacola
Ser autossustentado significa que os serviços
de NA são mantidos por nossos próprios
esforços. Grupos que têm mais dão mais para
que os grupos que têm menos não fiquem
sem. Nós, como uma irmandade mundial,
cuidamos de Narcóticos Anônimos.
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Traduções de literatura
para fazer nossa
mensagem mais
acessível, cruzando
fronteiras culturais e
geográficas.

Literatura e outros materiais
para os esforços de H&I em
ajudar a alcançar os adictos
“sem livre acesso”.
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Nossa Irmandade Mundial
Linhas telefônicas
para ajudar adictos a
nos encontrar.

Aluguel, literatura e
materiais para nossas
reuniões.

Relações Públicas para divulgar NA entre
aqueles em nossas comunidades que
trabalham regularmente com os adictos.

Estas são apenas algumas das
maneiras que o nosso dinheiro ajuda
a levar a mensagem.

Além dos nossos esforços locais para compartilhar a mensagem de
recuperação de NA, há muito a ser feito ao redor do mundo para passar
adiante a nossa visão de tornar a recuperação disponível para todo adicto,
independentemente da língua ou cultura.
Quando os grupos de NA enviam dinheiro para os serviços mundiais, eles
ajudam a manter os seguintes esforços:

A Conferência é o local onde “A Irmandade se manifesta coletivamente
sobre questões que afetam Narcóticos Anônimos como um todo”;
conduzir os esforços de relações públicas para ajudar membros de
comunidades e funcionários do governo a entenderem o que é NA e o
que nós fazemos.

fornecimento e envio gratuito de literatura para o desenvolvimento de
comunidades de NA;

Em poucas décadas, NA cresceu de um pequeno número de reuniões em
apenas alguns lugares para uma irmandade mundial, com perto de 67 mil
reuniões semanais em mais de 139 países*.

financiar os delegados regionais do mundo todo para que estejam
presentes na Conferência Mundial de Serviço a cada dois anos.

* Em 2016.
Mapa não destinado a ser geograficamente preciso.

