Csoportjaink anyagi hozzájárulása
A Tizenegyedik Elv kimondja: „Az NA pénzeket
elsődleges célunk megvalósítása érdekében
kell felhasználni, és a pénzeket felelősségteljesen kell kezelni.”
Ideális esetben, miután
kiadásaikat fedezték, a
csoportok
közvetlenül továbbküldik a
pénzüket az egyes
szolgálati szintekre,
hogy segítsen fizetni azért a munkáért, amit a nevükben végeztek. Ez a
példa egy a számtalan lehetséges modell közül, amelyeket
a csoportok használhatnak.
Egyes csoportok félretesznek egy kisebb működési
tartalékot is (néha „óvatossági
tartalék” néven), gyakran egy havi terembérlet vagy kiadások összegét. Füzet az NA csoportokhoz arra int, hogy „Ha túl sok pénz van a

kasszában, az jóval több bonyodalommal jár,
mint ha túl kevés a pénz”.
A következő kiadványok hasznos információt tartalmaznak arról, hogy miként kezeljük a csoport bevételeit:
Füzet az NA csoportokhoz, Treasurer’s Handbook, Group Treasurer’s Workbook, A Guide to
Local Services in NA.2 Ezek
a kiadványok elérhetőek
online, vagy a szokásos NA
irodalmi forrásból.
Az önellátásról szóló Hetedik
Hagyományunk
nem csak a pénzről szól,
ez a pamflet viszont igen.
Azoknak a tagoknak, akiket
bővebben is érdekel az önellátás témaköre, javasoljuk, hogy
olvassák el a következőket: IP #24,
Anyagi Kérdések: Az NA Önellátása, a
Hetedik Hagyomány alatti értekezés a Működik: Hogyan és miért című kiadványban, és a
Tizenegyedik Elvről szóló írás Az NA Szolgálat
Tizenkét Elve című kiadványban.
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Még nem jelent meg magyar nyelven.

Annak érdekében, hogy segítsünk a tagoknak megérteni az
egyéni hozzájárulások jelentőségét, a csoportok ilyen és ehhez
hasonló megjegyzésekkel bővíthetik a meglévő felolvasásaikat,
mielőtt a kosarat körbeadják:

Hetedik Hagyományunk kimondja:

„Minden NA csoport legyen teljesen önellátó,
utasítsa vissza a külső hozzájárulásokat.”
A Narcotics Anonymous-ban úgy tudjuk megőrizni
a szabadságunkat, hogy magunk álljuk a költségeinket. A gyűlések önkéntes adakozás révén tudnak
megvalósulni, és támogatjuk a szolgálatokat,
amelyek életben és növekedésben tartják az NA-t
szerte a világban.

Copyright © 2020 by Narcotics Anonymous
World Services, Inc. Minden jog fenntartva.
World Service Office
PO Box 9999
Van Nuys, CA 91409 USA
TEL (818) 773-9999 FAX (818) 700-0700
WEB www.na.org

TERÜLET ..................................................................................................................................................................................................

ORSZÁGOS .............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Ez az NA Konferencia által jóváhagyott irodalomfordítás.
Narcotics Anonymous,

és a The NA Way
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Az NA Szolgálatok Támogatása

Arra buzdítjuk a tagokat, hogy tartsák szem előtt azt,
hogy az anyagi hozzájárulásaink az NA részére az
egyik alapvető módja annak, hogy kifejezzük a
hálánkat a program felé, amely egy új életformát
mutatott számunkra.
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Hová jut a kosárba tett pénzünk?
Az NA önellátó, ami azt jelenti, hogy a szolgálatok költségeit saját erőből finanszírozzuk. A
nagyobb bevételű gyűlések többet adakoznak, hogy a kisebbeknek se kelljen nélkülözniük. A világközösség így tartja fenn a Narcotics
Anonymous-t.

Üzenettovábbításhoz
szükséges irodalmak
és egyebek.
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Irodalomfordítás, hogy
üzenetünk minél több
kulturális és földrajzi
határon túl elérjen.

Telefonszolgálat, hogy
elérhetőek legyünk a
függők számára”.

3460
gyűlés

26 747
gyűlés

2261
gyűlés

7490
gyűlés

Világközösségünk
Terembérlet, irodalom
és minden más, ami a
gyűlésekhez kell.

Kapcsolatszervezés, hogy az NA
híre eljusson olyan közösségekhez,
akik függőkkel foglalkoznak.

Amellett, hogy a közvetlen környezetünkben továbbítjuk az NA üzenetét
a felépülésről, sok dolgunk van szerte a világban, hogy megvalósítsuk az
elképzelést, miszerint a felépülés nyelvtől és kultúrától függetlenül elérhető minden függő számra.
Amikor az NA csoportok pénzt küldenek a világszolgálatoknak, segítenek
a következő törekvéseket támogatni:
Ingyenes irodalmak biztosítása és szállítása fejlődő NA közösségeknek.

Ez csak néhány mód arra, hogy a pénzünk
segítsen az üzenetet továbbítani.

Országos küldöttek támogatása világszerte, hogy eljussanak a kétévente rendezett Világszolgálati Konferenciára. A Konferencia az a hely,

ahol „a Narcotics Anonymous egészét érintő ügyekben a közösségünk
kollektív formában kerül kifejezésre.”
Közösségi kapcsolatszervezési erőfeszítések, hogy a közösségek
tagjai / a kormányszervek képviselői is megismerjék az NA-t, és hogy mit
is csinálunk.
Alig néhány évtizede az NA még csak helyenként elszórtan, egynéhány
gyűléssel büszkélkedhetett, míg mára a világ 143 országában 76,000 gyűlést
számláló világméretű közösséggé nőtte ki magát.1
1 2020-as adat alapján
A térkép földrajzilag nem pontos.

