Para onde vai o dinheiro
da Sétima
Ser autossustentado significa que os serviços
de NA são suportados pelos nossos próprios
esforços. As reuniões que têm mais contribuem
com mais, para que as reuniões que têm
menos não tenham de passar dificuldades.
Nós, enquanto irmandade mundial, tomamos
conta de Narcóticos Anónimos.

2,161
reuniões

3,282
reuniões

27,250
reuniões

Traduções de literatura
para tornar a nossa
mensagem mais
disponível através
de várias fronteiras
culturais e geográficas.

Linhas telefónicas
para ajudar aditos a
encontrarem-nos.

Literatura e outros recursos
para os esforços de H&I
para ajudar a chegar aos
aditos que não podem vir
até nós.

384
reuniões

3,167
reuniões

21,168
reuniões

1,872
reuniões

6,359
reuniões

A nossa irmandade mundial
Aluguer, literatura
e materiais para as
nossas reuniões.

Relações Públicas para espalhar a palavra sobre NA
por entre aqueles que dentro da nossa comunidade
trabalham regularmente com aditos.

Isto é apenas uma mão cheia
de exemplos de como o nosso dinheiro
nos ajuda a levar a mensagem.

A somar aos nossos esforços locais para partilhar a mensagem de
recuperação de NA, há muito a ser feito por esse mundo fora para
atingir o objetivo de tornar a recuperação disponível a todo o adito,
independentemente da sua língua ou cultura.

Financiar delegados regionais de todo o mundo para participar na
Conferência Mundial de Serviço a cada dois anos. A conferência é o lugar
onde “A irmandade coletivamente se expressa em termos que dizem
respeito a Narcóticos Anónimos como um todo.”

Quando os grupos de NA enviam dinheiro para os serviços mundiais,
ajudam a suportar alguns dos seguintes esforços:

Encaminhar o trabalho de relações públicas para ajudar membros da
comunidade/governo a compreender o que é NA e o que faz.

Fornecer e enviar gratuitamente literatura para comunidades de NA
em desenvolvimento.

Em poucas décadas, NA passou de umas quantas reuniões num punhado de
locais para uma irmandade a nível mundial com quase de 67.000 reuniões
em mais de 139 países*.
* Dados de 2016
O mapa não pretende ser geograficamente rigoroso.

O Décimo Primeiro Conceito diz: “Os fundos de
NA deverão ser utilizados para promover o nosso propósito primordial e deverão ser geridos
com responsabilidade.”
Idealmente, após pagarem as suas
despesas, os grupos enviam
dinheiro diretamente para
cada nível de serviço para
ajudar a pagar o trabalho
feito em seu nome. Este
exemplo é apenas um
de muitos possíveis que
um grupo pode adotar.
Alguns grupos também colocam de parte
uma pequena quantia
(por vezes chamada “reserva de maneio”), normalmente o equivalente a um mês de
renda ou de despesas. Sobre o Grupo
alerta-nos de que “demasiado dinheiro em caixa causa muito mais problemas do que pouco
dinheiro.”

Para mais informação sobre como gerir os fundos de um grupo, podem ser consultados os seguintes recursos, que poderão estar disponíveis
online ou através das habituais fontes de literatura: Sobre o Grupo, Treasurer’s Handbook,
Group Treasurer’s Workbook, A Guide to
Local Services in NA.*
A nossa Sétima Tradição de autossustento não é só sobre
dinheiro, mas este folheto
é. Membros com um interesse mais profundo no
tópico do autossustento devem ler o IP Nº 24,
A Questão do Dinheiro:
O Autofinanciamento em
NA, o texto sobre a Sétima
Tradição em Isto Resulta: Como
e Porquê e o texto do Décimo Primeiro Conceito em os Doze Conceitos
para o Serviço em NA.
* Todos os títulos em Inglês

ainda não foram publicados em Português.

Para ajudar os membros a compreenderem a importância
das contribuições individuais, os grupos poderão querer
adicionar uma frase como a seguinte para ser lida antes de
passar o saco da sétima tradição:

A Nossa Sétima Tradição diz:

“Todo o grupo de NA deve ser
autossustentado, declinando quaisquer
contribuições externas.”
Em Narcóticos Anónimos, pagamos a nossa própria
forma de mantermos a nossa liberdade. Ao darmos
livremente, asseguramos que temos reuniões para
assistir e suportamos os serviços que mantêm NA
vivo e em crescimento em todo o mundo.

World Service Office
PO Box 9999
Van Nuys, CA 91409 USA
TEL (818) 773-9999 FAX (818) 700-0700
WEB www.na.org

PP

RO VE

..................................................................................................................................................................................................

REGIÃO ..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

PARA ONDE ENVIAR AS NOSSAS DOAÇÕES:
NA World Services • PO Box 9999 • Van Nuys, CA 91409 USA

E

C

ER E N

C

NF

O

A

..................................................................................................................................................................................................

Financiando os
Serviços de NA

Copyright © 2016 by Narcotics Anonymous
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COMO OS NOSSOS GRUPOS CONTRIBUEM FINANCEIRAMENTE
ÁREA

IP Nº 28

Encorajamos os membros a terem em mente que
as nossas contribuições financeiras para NA são
uma das maneiras fundamentais que temos para
demonstrar a nossa gratidão pelo programa que nos
mostrou uma nova forma de viver.
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Como os nossos grupos contribuem financeiramente

Esta é uma tradução de
literatura aprovada pela Conferência de NA.
Narcotics Anonymous,
e The NA Way são marcas registradas de
Narcotics Anonymous World Services, Incorporated.
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