Var pengarna i korgen tar vägen
Att vara självförsörjande betyder att NA-service stöds av våra egna ansträngningar. Möten
som har mer ger mer, så att möten som har
mindre inte blir utan. Vi, som en världsomfattande gemenskap, tar hand om Anonyma Narkomaner.

Översättningar av
litteratur för att göra
vårt budskap mer
tillgängligt över
många kulturella och
geografiska gränser.

Telefonlinjer för att
hjälpa beroende
att hitta oss.

Litteratur och annat
material för S&I-service
för att hjälpa till
att nå beroende
“bakom murarna”.
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Vår världsomfattande gemenskap
Hyra, litteratur och
material till
våra möten.

Offentliga relationer för att sprida
information om NA till de som regelbundet
arbetar med beroende i våra samhällen.

Detta är bara en handfull av de
sätt som våra pengar hjälper oss
att sprida budskapet.

Utöver våra lokala ansträngningar att sprida NA:s budskap om tillfrisknande, finns det mycket att göra runt om i världen för att uppnå vår vision
om göra tillfrisknande tillgängligt för varje beroende, oavsett språk eller
kultur.

Finansiera regionsdelegater från hela världen så att de kan närvara
på Världsservicekonferensen vartannat år. Det är på konferensen som
“Gemenskapen kollektivt uttrycker sig i frågor som rör Anonyma Narkomaner som helhet”.

När NA-grupperna skickar pengar till världsservice, hjälper de till att stödja några av följande ansträngningar:

Sköta offentliga relationer för att hjälpa medlemmar i samhället/politiker
förstå vad NA är och vad vi gör.

Tillhandahålla gratis litteratur och frakt för gemenskaper som håller på
att utvecklas.

På några årtionden har NA vuxit från ett litet antal möten på en handfull
platser, till en världsomfattande gemenskap med nästan 70 000 möten i
över 144 länder.*
* Från 2018
Kartan har inte för avsikt att vara geografiskt korrekt.

Hur våra grupper bidrar ekonomiskt
Det elfte konceptet säger att: “NA-medel skall
användas för att främja vårt huvudsyfte, och
måste hanteras ansvarsfullt.”
Efter att grupperna har betalat sina utgifter ska de
helst skicka pengar till
varje nivå av service
för att hjälpa till att
betala för det arbete som görs på deras vägnar. Detta
exempel är en av
många möjliga modeller som grupper
kan använda sig av.
En del grupper sparar
även en reservsumma,
ofta en månads hyra eller
utgifter. The Group Booklet *
uppmärksammar oss på att “för
mycket pengar i kassan orsakar betydligt mer problem än för lite pengar.”

För mer information om att hantera gruppernas
medel går det att vända sig till följande källor.
De finns tillgängliga online, eller genom
din vanliga källa till NA-litteratur:
The Group Booklet, Treasurer’s
Handbook, Group Treasurer’s
Workbook, A Guide to Local
Services in NA.

För att hjälpa medlemmar att förstå vikten av individuella
bidrag, kan grupper lägga till ett uttalande som detta i mötesmanualen så att det kan läsas upp innan korgen går runt:

Vår sjunde tradition lyder:

“Varje NA-grupp bör vara helt
självförsörjande och avböja bidrag utifrån.”
I Anonyma Narkomaner betalar vi för oss själva för
att kunna behålla vår frihet. Genom frivilliga bidrag
försäkrar vi oss om att vi har möten att gå på, och vi

Att finansiera
NA-service

stödjer den service som håller NA vid liv och växande

Vår sjunde tradition
om
självförsörjning
handlar inte bara om
pengar, men den här
pamfletten gör det.
Medlemmar med djupare intresse av ämnet
självförsörjning
uppmuntras att läsa IP #24,
Money Matters: Self-Support
in NA, sjunde traditionens text
i Det fungerar: hur och varför, och
elfte konceptets text från Tolv koncept
för NA-Service.

* Engelska titlar har ännu inte publicerats på svenska

över hela världen.
Att bidra finansiellt till NA är ett av de grundläggande
sätten för oss att uttrycka vår tacksamhet för programmet som visat oss ett nytt sätt att leva. Vi uppmuntrar
våra medlemmar att ha det i åtanke.
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