Hvor pengene i kurven havner
Å være selvforsørget betyr at vi selv finansierer
tjenester i NA. Møter som har mer gir mer,
slik at møter som ikke har så mye også kan
fortsette sin virksomhet. I sammen, som et
verdensomspennende fellesskap, ivaretar vi
Anonyme Narkomane.
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Oversettelse av
litteratur slik at
budskapet vårt blir mer
tilgjengelig på tvers av
mange kulturelle og
geograﬁske grenser.

Telefonlinjer gjør
det mulig for
rusavhengige å ﬁnne
våre møter.

Litteratur og andre
forsyninger til HI gjør det
mulig å nå rusavhengige
”på innsiden”.
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Vårt verdensomspennende fellesskap
Husleie, litteratur
og forsyninger til
våre møter.

Offentlig informasjon for å spre kunnskap
om NA blant de som til daglig arbeider
med rusavhengige i vårt nærmiljø.

I tillegg til våre lokale anstrengelser for å spre NAs budskap om tilfriskning,
er det mye som må gjøres andre steder i verden for å nå målet om å gjøre
tilfriskning tilgjengelig for alle rusavhengige, uavhengig av språk og
kultur.

Finansiering av deltagelse på World Service Conference for regionale
delegater fra forskjellige deler av verden annethvert år. Konferansen
er stedet hvor ”fellesskapet uttrykker seg samlet om saker som angår
Anonyme Narkomane som helhet”.

Når NA-grupper sender penger til tjenester på verdensnivå, hjelper de til
med å støtte disse tjenestene:

Offentlig informasjonsarbeid som gjør det mulig for lokalsamfunnet og
myndighetene å forstå hva NA er og hva vi gjør.

Gratis litteratur og frakt til NA-fellesskap under utvikling.

Dette er forslag på hvordan penger kan
hjelpe oss med å bringe budskapet.

På noen få tiår har NA vokst fra et lite antall møter på en håndfull steder til
å bli et verdensomspennende fellesskap med mer enn 58 000 møter i over
131 land.*
* I 2010
Kartet er ikke ment å være geografisk riktig.

Hvordan våre grupper bidrar ﬁnansielt
Det ellevte konseptet sier: ”NA-midler skal
benyttes til å fremme vårt hovedformål, og må
anvendes ansvarlig.”
Etter å ha betalt egne utgifter
sender gruppene ideelt sett
penger direkte til hvert servicenivå for å bidra med
å finansiere arbeid som
gjøres på deres vegne.
Noen grupper setter også av en mindre
sum som sikkerhet for
å kunne dekke månedsleien eller andre utgifter.
NA-gruppen advarer oss
imidlertid at ”for mye penger i
kassa oftere forårsaker langt flere
problemer enn for lite penger.”

For å få mer informasjon om hvordan gruppen
bør håndtere sine midler, se NA-gruppen,
Treasurer’s Handbook, Group Treasurer’s Workbook og A Guide to Local Services in
NA. Disse er tilgjengelig online
eller gjennom dine vanlige NAlitteratur.
Selvforsørging i vår syvende
tradisjon dreier seg om
mer enn bare penger, selv
om denne brosjyren begrenser seg til dette temaet. Medlemmer som ønsker mer informasjon om
selvforsørging oppmuntres
til å lese brosjyre nr. 24, Håndtering av penger: Selvforsørging
i NA, kapittelet om tradisjon syv i
Det virker: Hvordan og Hvorfor og kapittelet om ellevte konsept i Tolv konsepter for NA
service.

For å hjelpe våre medlemmer til å forstå viktigheten av
individuelle bidrag, kan gruppen legge følgende uttalelse til
møteledernøkkelen, som leses før kurven sendes rundt:

Vår syvende tradisjon sier:

”Hver NA-gruppe bør være helt
selvforsørget og avslå bidrag utenfra.”
I Anonyme Narkomane betaler vi selv for å
opprettholde vår frihet. Ved å fritt gi, sikrer vi at vi har
møter å gå til og støtter tjenester som vedlikeholder
og utvikler NA over hele verden.

økonomiske bidrag til NA er en av de grunnleggende
måtene vi kan vise vår takknemlighet for programmet
som viste oss en ny måte å leve på.
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