Tarnavimas ligoninėse ir
įstaigose ir NA narys
Daugelis Narkomanų anonimų narių suprato, kad tarnavimas ligoninėse ir įstaigose
yra svarbi jų asmeninio sveikimo dalis. Mūsų
nariai, kurie aktyviai dalyvauja ligonių ir
įstaigų tarnavimo veikloje, yra labai svarbūs
mūsų draugijos ištekliai. Įsipareigojimas
tarnauti ligoninėse ir įstaigose yra vienas iš
daugelio būdų prijungti prie NA tarnavimo
struktūros, taip pat jis padeda mums jaustis
draugijos dalimi.
Mes žinome, kad aktyvi priklausomybė
veda į kalėjimus, ligonines ir mirtį. NA pagrindinis tikslas yra skleisti sveikimo žinią
priklausomajam, kuris vis dar kenčia. Nieko
nuostabaus, kad NA žinios apie sveikimą
skleidimas ligoninėse ir įstaigose yra vienas
iš mūsų prioritetų. NA nariai visada tuo tikėjo formuodami Ligoninių ir įstaigų komitetus
(LĮ) komitetus visame pasaulyje.
Visgi, kai kurie NA nariai nenoriai įsitraukia į LĮ tarnavimą, nes jie niekada nebuvo
areštuoti, įkalinti ar ligoninėje. Dėl mūsų
asmeninės patirties bei tinkamo pasiruošimo
visi esame išskirtinai kvalifikuoti skleisti žinią apie sveikimą.
Šis lankstinukas yra skirtas trumpam Narkomanų anonimų LĮ tarnavimo pristatymui
bei padrąsinti daugiau narių pasinaudoti šia
galimybe tarnauti.

Kas yra LĮ susirinkimas?
LĮ susirinkimo tikslas yra skleisti sveikimo žinią priklausomiesiems, kurie neturi
galimybės lankytis įprastuose Narkomanų
anonimų susirinkimuose. LĮ susirinkimai
yra skirti pristatyti NA programos pagrindus
dalyvaujantiems priklausomiesiems, išskyrus
tuos, kurie yra įstaigose ilgam laikui.

Tam, kad suformuoti aiškų supratimą apie
LĮ susirinkimą, svarbu suvokti mūsų tarnavimo struktūrą. LĮ susirinkimas dažniausiai yra
tokia tarnavimo rūšis, kurią teikia Regiono
tarnybos komiteto Ligoninių ir Įstaigų pakomitetis. Šie susirinkimai vyksta ligoninėse,
gydymo įstaigose, pataisos namuose ir paauglių institucijose. Gyvybiškai svarbu, kad LĮ
susirinkimas kitaip, nei NA grupė, visuomet
vyktų LĮ pakomitečio nustatyta kryptimi.

Kaip man prisijungti prie veiklos?
Planavimo bei organizavimo centras yra
srities LĮ pakomitetis. Tai ideali vieta, kurioje
galima prisijungti prie veiklos! Pirmas dalykas, kurį reikia padaryti, yra ateiti į srities
LĮ pakomitečio susirinkimą ir sudalyvauti
pristatyme naujiems susidomėjusiems nariams. Tokie įžanginiai susirinkimai padeda
nariams susipažinti su informacija bei „švaraus” laikotarpio reikalavimais, būtinais
tarnavimui LĮ. Šiuose susirinkimuose yra
parenkami nariai mūsų žinios skleidimui
įstaigose. Dažniausiai kitas žingsnis yra dalyvauti LĮ susirinkime stebėtoju. Šio proceso
metu nariai gauna pagrindinę informaciją
apie tarnavimą LĮ komitete ir nusprendžia,
kokiame lygmenyje įsitrauks į veiklą.

Kodėl turėčiau įsitraukti?
Tarnavimas ligoninėse ir įstaigose suteikia
priklausomiesiems galimybę išreikšti dėkingumą, imtis atsakomybės bei pasidalinti NA
žinia be jokių lūkesčių. Tai taip pat efektyvus
įrankis, kuris padeda mums išlikti „švariems” bei sugrįžti atgal. LĮ žinia yra tokia
pati kaip ir NA: „Bet kuris priklausomasis
gali liautis vartoti narkotikus, atsikratyti
noro vartoti ir atrasti naują gyvenimo būdą.”1
Dovana, kuria mes dalinamės, yra viltis ir
sveikimas nuo aktyvios priklausomybės Nar1
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komanų anonimų programoje. Bet kuris NA
narys, kuris nori skleisti šią žinią, yra skatinamas įsitraukti į LĮ tarnavimą. Yra labai daug
būdų tarnauti Narkomanuose anonimuose ir
daugelis mūsų atrado, kad LĮ tarnavimas yra
labiausiai apdovanojantis tarnavimo aspektas
mūsų sveikime. Tikimės, kad šis lankstinukas
padrąsins Jus įsitraukti į LĮ tarnavimą bei
patirti šią dovaną patiems!
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