Kórház és Intézmény szolgálat
és az NA tag
Számos NA tag szerint a személyes felépülésük fontos része a Kórház és Intézmény
(K&I) bizottságban végzett szolgálat. A K&I
szolgálatban aktívan részt vevő tagjaink fontos támaszt jelentenek közösségünknek. A
K&I szolgálat iránti elköteleződés módot ad,
hogy részt vegyünk az NA szolgálati struktúrájában, így segít minket, hogy a közösség
részének érezzük magunkat.
Tudjuk, hogy az aktív függőség börtönök,
intézetek és a halál felé vezet. És azt is tudjuk, hogy a Narcotics Anonymous elsődleges
célja, hogy eljuttassa a felépülés üzenetét a
még szenvedő függőkhöz. Így nem meglepő,
hogy elsődleges feladataink közé tartozik elvinni az NA felépülésének üzenetét a kórházakba és az intézményekbe. Az NA tagok következetesen fenntartják ezt a meggyőződést
azzal, hogy világszerte Kórház és Intézmény
(K&I) bizottságokat hoznak létre.
Ugyanakkor egyes NA tagok talán vonakodnak az K&I szolgálattal együttműködni,
mert még soha nem voltak kórházban, intézményben, vagy börtönben. A személyes
tapasztalataink és megfelelő felkészülés
mindannyiunkat alkalmassá tesznek a felépülés üzenetének továbbítására.
Ennek a füzetnek a rendeltetése, hogy rövid betekintést nyújtson a Narcotics Anonymous K&I szolgálatának működésébe, és
több tagot bátorítson arra, hogy éljenek a
szolgálat adta lehetőségekkel.

Mi az a K&I gyűlés?
A K&I gyűlés célja, hogy eljuttassa a felépülés üzenetét olyan függőknek, akiknek
nincs teljes hozzáférésük rendszeres Narcotics Anonymous gyűlésekhez. A hosszú távú
benntartózkodást jelentő intézményektől

eltekintve a K&I gyűlések célja, hogy megismertessék a jelenlévő függőket az NA program alapjaival.
Néhány dolgot fontos tudnunk a szolgálati
struktúráról, hogy tisztán értsük a K&I gyűlés lényegét. A K&I gyűlést legtöbbször a területi küldöttgyűlés K&I bizottsága szervezi.
Ezeket a gyűléseket jellemzően egészségügyi
intézményekben, kezelőintézetekben, fiatalkorúak és felnőttek büntetésvégrehajtási intézeteiben tartjuk. Egy NA csoporttól eltérően
fontos, hogy a K&I gyűlés egy K&I bizottság
irányítása alatt álljon.

utáni vágya és találhat egy új életutat.”* Az
ajándék, amit megosztunk, az a remény és a
szabadság az aktív függőségtől a Narcotics
Anonymous programján keresztül. Arra
bátorítjuk az NA tagot, aki szeretné ezt az
üzenetet továbbadni, hogy vegyen részt a
K&I szolgálatban. A szolgálatnak számos
módja van a Narcotics Anonymousban és
sokan a K&I szolgálatot találtuk felépülésünk
legelőnyösebb oldalának. Reméljük, hogy ez
a füzet arra bátorít majd, hogy részt vegyél
a K&I szolgálatban és ezeket az előnyöket
magad is megtapasztald!

Hogyan vehetek részt?
A tervezés és szervezés központja a területi K&I bizottság. Ez a legjobb hely arra, hogy
bekapcsolódj! Az első tennivaló, hogy elmész
a területi K&I bizottság szolgálati gyűlésére
és részt veszel az új tagok számára szervezett
tájékoztatón. Ezeken a tájékoztató gyűléseken
a tagok megismerkedhetnek a szolgálattal és
a megkívánt tisztasági feltételekkel. Ezeken
a gyűléseken választják ki azokat a tagokat,
akik az intézményekbe viszik az üzenetet.
Ezután rendszerint a tagok megfigyelőként
vesznek részt a K&I gyűlésen. Ez a folyamat
lehetővé teszi a tagok számára, hogy alapvető ismeretet szerezzenek a K&I szolgálatról
és döntsenek a részvétel szintjéről.

Miért vegyek részt?
A kórház és intézmény szolgálat lehetőséget ad a függőknek, hogy kimutassák hálájukat, felelősséget vállaljanak és megosszák
az NA üzenetét mindenféle elvárás nélkül.
Ezen felül hathatós eszköz, mely segít nekünk tisztán maradni és visszajönni. A K&I
üzenet megegyezik az NA üzenetével: „hogy
egy függő – bármely függő – abbahagyhatja
a droghasználatot, megszűnhet a használat
* Basic Text, Narcotics Anonymous
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