Informacja Publiczna (PI)
a członek NA
Niesienie posłania NA jest dla wielu
członków ważną częścią procesu zdrowienia; pomaga niektórym z nas w odkrywaniu
i rozwijaniu swoich możliwości. Dzięki
twojej pomocy posłanie zdrowienia w NA
może dotrzeć do wielu ludzi. Uczestniczenie
w komitetach PI daje ci szansę na dokonanie
pozytywnej zmiany w życiu innych ludzi.

Co to jest informacja publiczna?
Rolą komitetu PI jest zapewnienie społeczeństwu dostępu do przejrzystej i właściwej
informacji na temat NA. Zapotrzebowanie na
informacje o naszej Wspólnocie jest większe
niż kiedykolwiek. Bycie częścią komitetu,
dzięki któremu cierpiący uzależnieni trafiają
do Wspólnoty, jest wynagradzane w sposób,
którego nie idzie wyrazić; można go tylko
doświadczyć.

Co jest obowiązkiem członka NA?
Musimy zaakceptować odpowiedzialność
za swoje zachowanie w przestrzeni publicznej, jeśli identyfikujemy się jako uzależnieni.
Jest to forma informacji publicznej. Każdy
z nas może być odbierany jako przedstawiciel NA przez osoby nie znające naszego
programu. To, jak dbamy o pomieszczenia,
w których odbywają się mityngi, również
ma wpływ na to, jak jesteśmy odbierani publicznie.
Inna forma służby informacji publicznej
ma miejsce, gdy odpowiadamy na prośbę
o informacje lub prezentację na temat NA.
Kiedy otrzymujemy taką prośbę, powinniśmy skontaktować się z członkiem komitetu
PI. Jeżeli członek komitetu jest nieobecny,
prośba powinna zostać przekazana delegatowi grupy lub okręgu. Postępujemy w ten
sposób z prośbami, ponieważ każda z nich

wymaga natychmiastowej i odpowiedniej
uwagi. Jeżeli otrzymasz prośbę, pamiętaj, że
nie jest ona osobista, lecz odnosi się do całej
Wspólnoty Anonimowych Narkomanów.

Czym jest znaczenie
anonimowości?
Jest to program „my” i w informacji publicznej zasada: „ja nie mogę, my możemy”
jest zasadnicza. Poprzez niezależną działalność członków nasza duchowa podstawa
anonimowości może zostać poważnie naruszona.
Nie podajemy swoich nazwisk ani nie występujemy publicznie jako członkowie NA.
Traktując to jako część naszego programu
duchowego rozwoju, unikamy promowania
siebie na rzecz bardziej skromnego rodzaju
służby. Z doświadczenia wiemy, że członkowie, którzy stali się „gwiazdami mediów”
w sprawach związanych z ich przynależnością do NA, narażają swą duchową podstawę
zdrowienia na niebezpieczeństwo, a także
przekazują społeczeństwu nieścisłe informacje o zdrowieniu w NA.

Jak angażują się członkowie?
Każdy członek ma swoje miejsce w komitecie informacji publicznej. PI ceni i potrzebuje twoich rad, sugestii, opinii i uczestnictwa.
Zapraszamy cię do przyjścia na mityng komitetu PI. Podobnie jak większość komitetów
służb, PI zawsze potrzebuje chętnych rąk
i umysłów.

W jaki sposób praca zostaje
wykonana?
Grupy często łączą się, tworząc okręgowy
komitet służb (ASC). Informacja publiczna
jest przekazywana przez podkomitety ASC.
Komitet PI otrzymuje prośby o informacje
z wielu różnych źródeł, takich jak osoby prywatne, agencje i media.

Oto niektóre sposoby podawania przez
nas informacji:
1. R e a k c j a n a p r o ś b ę o s p e a k e r ó w
z kościołów, organizacji społecznych,
szkół czy mediów.
2. Opracowanie i dystrybucja plakatów,
ulotek i innych ogłoszeń informujących
społeczeństwo o tym, jak do nas dotrzeć.
3. Dni szkoleniowe i warsztaty.
4. Wysyłanie planów (rozkładów) mityngów, listów informacyjnych i broszur
do ludzi mogących wejść w kontakt
z uzależnionymi.
5. Współpraca ze szpitalami i komitetem
do spraw instytucji w zakresie pokrywających się projektów.
6. W sytuacjach gdy nie istnieją osobne
telefony lub biura, komitet PI może być
odpowiedzialny za obsługę telefoniczną.
Aby wziąć udział w jakiejkolwiek z wyżej
wymienionych działalności, kontaktuj się
pz delegatem lub z kimś z lokalnego komitetu PI. Nie możemy zatrzymać tego, co
posiadamy, jeżeli nie będziemy przekazywać
tego dalej. Służba w komitecie informacji publicznej pozwala nam na niesienie posłania.
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