Visuomenės informavimas
ir NA narys
NA žinios nešimas yra daugelio mūsų
narių sveikimo svarbi dalis. Kai kuriems
iš mūsų tai padėjo atrasti ir tobulinti savo
sugebėjimus. Jums padedant NA žinia apie
sveikimą gali pasiekti didelį skaičių žmonių.
Dalyvavimas Visuomenės informavimo (VI)
komitete suteikia jums galimybę pakeisti kitų
gyvenimą į teigiamą pusę.

Kas yra visuomenės informavimas?
VI komiteto uždavinys yra užtikrinti, kad
visuomenei būtų prieinama tiksli ir teisinga
informacija apie NA. Informacijos apie mūsų
draugiją poreikis yra didesnis nei bet kada
anksčiau. Būti dalimi komiteto, kuris atveda
į draugiją vis dar kenčiančius priklausomuosius, yra atpildas, kurio negalima apibūdinti,
tik patirti.

Kokia yra NA nario atsakomybė?
Kai mes prisistatome kaip NA nariai, mes
turime prisiimti atsakomybę už savo elgesį
visuomenėje. Tai yra visuomenės informavimo forma. Tie, kurie nėra susipažinę su
mūsų programa, kiekvieną iš mūsų mato
kaip NA atstovą. Tai, kaip mes prižiūrime
savo patalpas susirinkimams ir veiklai, taip
pat turi įtakos visuomenės požiūriui į NA
kaip visumą.
Kita visuomenės informavimo tarnybos
veiklos forma susijusi su prašymais suteikti
informaciją apie Narkomanus anonimus arba
juos pristatyti. Kai yra pateiktas prašymas,
reikia surasti VI komiteto narį. Jei komiteto
nario rasti nepavyko, prašymas turėtų būti
perduotas grupės tarnybos atstovui (GTA)
arba srities pirmininkui. Mes elgiamės su
prašymais būtent taip, nes kiekvienas prašymas yra vertas tinkamo ir neatidėliotino
dėmesio. Kai į jus kreipiasi su prašymu, atsi-

minkite, kad prašoma ne jūsų asmeniškai, o
Narkomanų anonimų kaip visumos.

Kuo svarbus anonimiškumas?
Tai „mes“ programa. Informuojant visuomenę gyvybiškai svarbi idėja „aš negaliu,
mes galime”. Nariai, kurie veikia savarankiškai, gali rimtai pažeisti mūsų anonimiškumo
dvasinį pamatą.
Mes neskelbiame savo pavardžių ir nesirodome žiniasklaidoje kaip Narkomanų anonimų nariai. Laikydamiesi savo dvasinės sveikimo programos mes vengiame savireklamos ir
palaikome nuolankesnį tarnavimo būdą. Kiek
mums žinoma, nariai, kurie tapo „žiniasklaidos žvaigždėmis” dėl savo narystės NA, stato
į pavojų savo sveikimo dvasinį pamatą, taip
pat pateikia visuomenei klaidingą supratimą
apie sveikimą Narkomanuose anonimuose.

Kaip tampama nariais?
Visuomenės informavimo komitete kiekvienas narys turi savo vietą. VI komitetas
vertina jūsų indėlį, jam reikia jūsų pastangų,
siūlymų, jūsų nuomonės ir dalyvavimo. Mes
nuoširdžiai kviečiame jus ateiti į VI komiteto susirinkimą. Kaip ir dauguma tarnybos
komitetų, VI visada laukia jūsų, jam reikia
trokštančių dirbti rankų ir protų.

Kaip atliekamas darbas?
Grupės dažnai susirenka išrinkti srities
tarnybos komitetą (STK). Visuomenės informavimo paslaugas teikia STK pakomitetis. VI
komitetas gauna prašymus suteikti informacijos iš daugybės skirtingų šaltinių: atskirų
asmenų, agentūrų ir žiniasklaidos.
Kai kurie informacijos teikimo visuomenei
būdai:
1. Prašymų dėl kalbėtojų bažnyčiose, visuomeninėse organizacijose, mokyklose
arba žiniasklaidoje tenkinimas.

2. Plakatų, lankstinukų ir kitų skelbimų dėl
paslaugų visuomenei kūrimas bei platinimas, siekiant informuoti visuomenę,
kaip mus rasti.
3. Mokymo dienos ir seminarai.
4. Susirinkimų adresų, informacinių laiškų
ir brošiūrų siuntimas paštu žmonėms,
kurie gali turėti reikalų su priklausomaisiais.
5. Bendradarbiavimas su ligoninių ir įstaigų komitetais bendruose projektuose.
6. Ten, kur nėra atskiros telefono linijos ar
biurų komitetų, VI komitetas gali būti
atsakingas už telefono linijos darbą.
Norėdami imtis kurios nors iš šių veiklų,
pasikalbėkite su GTA arba su kuo nors iš
savo vietinio VI komiteto. Mes negalime išsaugoti tai, ką turime, nebent atiduodame tai.
Tarnyba Visuomenės Informavimo komitete
leidžia mums daryti kaip tik tai.
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Lietuvos regiono tarnybos komitetas
www.lietuvos-na.lt
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