
Służba H&I i członek NA

Wielu członków Anonimowych Narko-
manów odkryło, że służba w więzieniach  
i instytucjach okazała się ważnym elementem 
ich osobistego zdrowienia. Członkowie, któ-
rzy aktywnie uczestniczą w służbie H&I, są 
bardzo ważnym zasobem w naszej Wspólno-
cie. Zaangażowanie w służbę w H&I to jedna 
z wielu dróg, aby wdrożyć się w strukturę 
służb NA i poczuć się częścią Wspólnoty.

Wiemy, że uzależnienie prowadzi do 
więzienia, szpitala lub śmierci i że głównym 
celem NA jest niesienie posłania powrotu do 
zdrowia uzależnionemu, który wciąż jeszcze 
cierpi. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że 
niesienie posłania do szpitali i instytucji jest 
dla nas jednym z priorytetów. Wyznając tę 
zasadę, członkowie NA na całym świecie 
tworzą komitety do spraw szpitali i instytucji 
(Hospitals and Institution – H&I). 

Pomimo to wielu członków NA wa-
hało się przed zaangażowaniem w pracę 
H&I, ponieważ sami nigdy nie przebywali  
w szpitalu lub instytucji bądź też obawiali 
się, że nie mają nic do zaoferowania. Z na-
szym osobistym doświadczeniem i odpo-
wiednim przygotowaniem wszyscy jesteśmy 
jednakowo zdolni do niesienia posłania NA. 

Ta broszurka jest pobieżnym wprowa-
dzeniem do służby w H&I we Wspólnocie 
Anonimowych Narkomanów, zachęca rów-
nież członków do korzystania z tej metody 
pełnienia służb.

Co to jest mityng H&I?
Celem mityngu H&I jest niesienie posła-

nia zdrowienia do uzależnionych, którzy 
nie mają pełnego dostępu do regularnych 
mityngów NA. Mityngi H&I mają na celu 
wprowadzenie uczęszczających członków  
w podstawy Programu NA, z wyjątkiem 

tych, którzy przebywają w instytucjach dłu-
goterminowych.

W celu jasnego zrozumienia, czym jest 
mityng H&I, jest bardzo ważnym, aby po-
znać naszą strukturę służb. Mityng H&I to, 
generalnie rzecz biorąc, służba zapewniana 
przez komitety okręgowe podkomitetom 
H&I. Te mityngi mają miejsce w szpitalach, 
ośrodkach leczenia, zakładach poprawczych 
oraz instytucjach dla nieletnich. Istotne jest, 
aby mityng był koordynowany przez pod-
komitet H&I , a nie przez pojedynczą grupę. 

W jaki sposób mogę się 
przyłączyć?

Okręgowe podkomitety H&I są centrum 
planowania i organizacji. To idealne miejsce, 
aby zacząć się wdrażać! Pierwszą rzeczą, jaką 
należy zrobić, to pojawić się na spotkaniu 
okręgowego podkomitetu H&I i wziąć udział 
w części poświęconej nowym i zaintereso-
wanym członkom. Te części informacyjne 
pomagają nowym członkom zapoznać się  
z informacjami oraz wymaganiami doty-
czącymi służby w H&I. Na tych mityngach 
członkowie zostają wybierani, aby nieść 
posłanie do instytucji. Zazwyczaj kolejnym 
krokiem jest branie udziału w spotkaniach 
H&I jako obserwator. Dzięki temu procesowi 
członkowie zyskują podstawową wiedzę na 
temat H&I oraz wybierają, w jakim stopniu 
chcą się zaangażować.

Dlaczego powinienem się 
przyłączyć?

Służba w szpitalach i instytucjach oferuje 
uzależnionym możliwość praktykowania 
wdzięczności, realizowania odpowiedzial-
ności oraz dzielenia się posłaniem NA bez 
żadnych oczekiwań. Jest to również dobre 
narzędzie, które pomaga nam pozostać 
czystymi oraz wracać na mityngi. Posłanie 
H&I jest takie same jak posłanie całego NA: 

„Każdy uzależniony może przestać zażywać, 
może utracić chęć zażywania i znaleźć nową 
drogę życia”*. Dar, którym się dzielimy, to 
nadzieja oraz wolność od czynnego uza-
leżnienia dzięki praktykowaniu Programu 
Dwunastu Kroków Anonimowych Narkoma-
nów. Zachęcamy każdego członka NA, który 
chce nieść to posłanie, aby zaangażował się w 
służbę w H&I. W NA jest wiele dróg prakty-
kowania służby; wielu z naszych członków 
odkryło, że służba w H&I jest najbardziej 
satysfakcjonującym aspektem naszego zdro-
wienia. Mamy nadzieję, że ta ulotka zachęci 
Cię do zaangażowania w służbę H&I, której 
doświadczenie będzie dla Ciebie dużą satys-
fakcją! 

* Tekst Podstawowy, Anonimowi Narkomani.
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