Közérdekű Információk (PI)
és az NA tag
Az NA üzenet továbbítása egyrészt fontos eleme a felépülésünknek, másrészt segít
abban, hogy felismerjük és fejlesszük képességeinket. Az NA-ban való felépülés üzenete
nagyon sok emberhez juthat el a segítségeddel. Ha részt veszel a PI bizottságban, lehetőséged nyílik arra, hogy pozitív változást hozz
mások életébe.

Mi a Közérdekű Információ?

A PI bizottság szerepe annak biztosítása,
hogy az NA-ról érthető és pontos információ
legyen elérhető a nagyközönség számára. A
közösségünkkel kapcsolatos információra
való igény nagyobb, mint valaha. Egy olyan
bizottság részének lenni, mely szenvedő függőket hoz a közösségbe jutalom, amit nem
lehet kifejezni, csupán megtapasztalni.

Mi az NA tag felelőssége?

Felelősséggel tartozunk a nyilvános helyen
történő viselkedésünkért, ha NA tagnak valljuk magunkat. Ez a közérdekű információ
egy formája. Azok számára, akik nem ismerik
a programunkat, mindannyian az NA képviselői vagyunk. Az is befolyásolja az NA egészéről alkotott közvéleményt, hogy hogyan
vigyázunk a gyűléseink és rendezvényeink
során használt létesítményeket.
A közérdekű információs szolgálat egy
másik formája van jelen, amikor információt vagy bemutatást kérnek a Narcotics
Anonymous-ról. Amikor ilyen kérés történik,
értesítenünk kell a PI bizottság egy tagját. Ha
nem érhető el egy ilyen bizottsági tag sem, a
kérést egy csoport szolgálati képviselőjéhez
(GSR) vagy egy területi koordinátor kell továbbítanunk,. A kéréseket azért kezeljük így,
mert minden egyes kérés azonnali és pontos

figyelmet érdemel. Ha egy kérést továbbítanak feléd, emlékezz arra, hogy nem egy
személyes kérésről, hanem az NA egészére
vonatkozóról van szó.

Mi a névtelenség jelentősége?

Ez egy „mi” program, és a közérdekű információban elengedhetetlen az a nézet, hogy
„én nem tudom; mi tudjuk”. A névtelenség
spirituális alapjaiban komoly kárt tehetnek
olyan tagok, akik függetlenül cselekszenek.
Nem adjuk meg családnevünket, és nem
jelenünk meg NA tagként a médiában. A
felépülés spirituális programjának része az,
hogy kerüljük az önreklámozást, és ezzel
előnyben részesítjük a szolgálat sokkal alázatosabb stílusát. Tapasztalatunk szerint azok a
tagok, akik „médiasztárokká” válnak az NA
tagságuk kapcsán, egyrészt veszélybe sodorják felépülésük spirituális alapjait, másrészt
pontatlan képet mutatnak a nagyközönségnek az NA-ban történő felépülésről.

Hogyan kapcsolódhatnak
be a tagok?

Minden tagnak helye van a közérdekű
információs bizottságban. A PI értékeli és
igényli a részedet; javaslataidat, visszajelzéseidet, és részvételedet. Nyíltan hívunk,
hogy gyere el a PI bizottság gyűlésére. Mint
a legtöbb szolgálati bizottságnak, a PI-nek is
mindig szüksége van tettrekész kezekre és
gondolatokra.

Hogyan végezzük a munkát?

A csoportok gyakran találkoznak azért,
hogy egy területi szolgálati bizottságot (ASC)
hozzanak létre. A közérdekű információs szolgálatot az ASC egy albizottsága látja el. A PI
Bizottsághoz információra vonatkozó kérések
érkeznek sok különböző forrásból, mint pl.
egyénektől, ügynökségektől, vagy a médiától.

Néhány mód arra, hogy hogyan szolgáltatunk információt a nagyközönség számára:
1. Válaszolunk a templomok, civil szervezetek, iskolák vagy a média képviselőinek kérdéseire.
2. Posztereket, szórólapokat, és más közszolgálati közleményeket szerkesztünk
és terjesztünk, hogy tájékoztassuk a
nagyközönséget arról, hogy hogyan érhetnek el bennünket.
3. Nyitott napok és workshopok.
4. Postázunk gyűléslistát, információs
leveleket és pamfleteket azoknak, akik
kapcsolatban vannak függőkkel.
5. Együttműködünk a kórházi- és intézményi bizottsággal az olyan feladatokban,
melyeknél átfedés van.
6. Ahol nem léteznek külön telefonos vagy
irodai bizottságok, a PI bizottság felelőssége a telefonvonal működtetése.
Ahhoz, hogy részt tudj venni a fenti szolgáltatások bármelyikében, beszélj egy csoport
szolgálati képviselőjével (GSR), vagy valakivel a helyi PI bizottságból. Csak úgy tudjuk
megtartani amink van, ha továbbadjuk. A
közérdekű információs bizottság pontosan
ennek a megvalósítását teszi lehetővé.
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