Hvordan vores grupper bidrager økonomisk
Det Elvte Koncept siger: ”NA-kapital skal bruges
til at fremme vores hovedformål og skal styres
ansvarligt”.
Ideelt set sender grupperne penge
videre til servicestrukturen, så
snart de har betalt deres udgifter. Og hjælper dermed
med at få betalt det, som
det koster at lave arbejdet. Figuren viser en af
mange modeller, gruppen kan bruge.
Nogle grupper sætter
et lille reservebeløb til
side (nogle gange kaldet
”forsigtighedsreserven”),
ofte er det en måneds husleje
eller udgifter. The Group Booklet
advarer os om at ”for mange penge i
kassen skaber større problemer end for få”.

Du kan finde flere informationer om at styre
økonomien i gruppen i følgende udgivelser, der
er til rådighed enten online eller gennem din
normale litteraturansvarlige: The Group Booklet,
Treasurer’s Handbook (ikke på dansk),
Group Treasurer’s Workbook (ikke på
dansk), A Guide to Local Services in
NA (under oversættelse).
Vores Syvende Tradition omkring selvforsyning er ikke
kun om penge, men det er
denne pamflet. Medlemmer med yderligere interesse i emnet opfordres
til at læse IP# 24 Penge har
betydning – Selvforsyning i
NA, og teksten om Syvende
Tradition i It Works: How and
Why og teksten vedrørende Elvte
Koncept i Twelve Concepts for NA Service.

HVOR SENDER VI VORES DONATIONER HEN:

For at hjælpe medlemmerne til en bedre forståelse af
vigtigheden af personlige donationer vil nogen grupper tilføje
en udtalelse som nedenstående til mødelederguiden, som
læses op, inden kurven bliver sendt rundt:

Vores Syvende Tradition siger:

”Enhver NA-gruppe bør være fuldstændig
selvforsynende og afslå bidrag udefra.”
I Narcotics Anonymous betaler vi selv vores ting for at
beholde vores frihed. Ved at give frivilligt sikrer vi,
at vi har møder at gå til, og at vi støtter den service,

Vi tilskynder medlemmerne til at have i tankerne, at
vores kontante bidrag til NA er en af de fundamentale
måder, vi kan vise vores taknemmelighed over for
programmet, der har vist os en ny måde at leve på.
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Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt af
NA Konferencen.
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Hvor går kurvepengene hen?
At være selvforsynende betyder, at NA-service
er understøttet af vores egen indsats. Møder,
der har mere, giver mere, så møder, der har
mindre, ikke skal leve uden midler. Vi, som et
verdens omspændende fællesskab, passer på
Narcotics Anonymous.
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Oversættelse at
litteratur gør det muligt
at få vores budskab ud
over mange kulturelle
og geografiske grænser.

Litteratur og andet
fornødent til H&I-arbejdet
til at hjælpe med at nå den
addict, der ”sidder inde”.
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Vores verdensomspændende fællesskab

Helplines, så addicts
kan finde os.

Leje, litteratur og
forfriskninger til
møder.
Offentlig information til at sprede
oplysning om NA blandt de i samfundet,
der ofte har kontakt addicts.

Dette er blot et udpluk af de måder,
hvor vores penge hjælper med
at bringe budskabet.

Ud over vores lokale indsats for at bringe budskabet om bedring er der
meget at gøre rundt omkring i verden for at opnå vores vision, om at gøre
bedring mulig for enhver addict, uanset sprog og kultur.
Når NA-grupper sender penge til World Service, hjælper de med at støtte
nogle af følgende indsatser:

Finansiering af regionale delegerede fra hele verden kan deltage i
Verdens Service Konference hver andet år. Konferencen er stedet,
hvor ”fællessk abet kollektivt udtrykker sig omkring sager der berører NA
som helhed”.
Udføre offentligt informationsarbejde, der hjælper folk i samfundet/
ansatte i det offentlige med at forstå, hvad NA er, og hvad vi gør.

Sørge for gratis litteratur og forsendelser til NA-fællesskaber under
På få årtier er NA vokset fra et lille antal møder få steder til et verdensomopbygning.
spændende fælles – skab med over 58.000 møder i mere end 131 lande.*
* Som opgjort i 2010.
Kortet er ikke forsøgt gjort geografisk korrekt.

