Halka Bilgi
ve NA Üyesi
NA mesajını taşımak, birçok üyemizin
iyileşmelerinin önemli bir öğesi olmuş ve
bazılarımızın yeteneklerini keşfedip geliştirmesine yardımcı olmuştur. NA’nın iyileşme
mesajı, sizin desteğinizle pek çok kişiye ulaşabilir. Halka bilgi (HB) komitesine katılmak,
size başkalarının yaşamlarında olumlu bir
fark yaratma şansı verir.

Halka bilgi nedir?
HB komitesinin rolü, halkın NA hakkında
net ve doğru bilgiye erişebilmesini garantilemektir. Arkadaşlık birliğimize duyulan
talep her zamankinden fazladır. Acı çeken
bağımlıları arkadaşlık birliğimize getiren bir
komitenin parçası olmak ifade edilemez,
ancak yaşanabilen bir ödüldür.

NA üyesinin sorumluluğu nedir?
Halk arasında kendimizi NA üyesi olarak
tanıttığımızda davranışlarımızın için sorumluluğunu kabul etmemiz gerekir. Bu halka
bilginin bir biçimidir. Programımızla tanışmamış olanlar tarafından her birimiz bir NA
temsilcisi gibi görülebiliriz. Toplantılarımız ve
etkinliklerimiz için kullandığımız tesisleri ne
durumda tuttuğumuz da toplumun bütünüyle NA’ya bakışını etkiler.
Bir başka halka bilgi hizmet şekli, Adsız
Narkotik hakkında bilgi veya sunum istekleri
geldiğinde ortaya çıkar. Bir talep olduğunda
bir HB komite üyesi ile bağlantı kurulmalıdır.
Eğer bir HB komite üyesine ulaşılamıyorsa,
bu istek bir grup hizmet temsilcisine (GHT)
veya alan başkanına aktarılmalıdır. Talepleri
böyle ele alırız çünkü her istek derhal ve
düzgün ilgi gösterilmeyi hak eder. Size bir
taleple yaklaşıldığında, bunun kişisel olmadığını ama bütünüyle NA’ya yapılmış bir talep
olduğunu anımsayın.

Adsızlığın önemi nedir?

3. Öğrenme günleri ve atölyeler.

Bu bir “biz” programıdır ve halka bilgide
“Ben yapamam, biz yapabiliriz” kavramı can
alıcıdır. Adsızlığa dayalı ruhsal temelimiz başına buyruk hareket eden üyeler tarafından
ciddi şekilde hasar görebilir.
Medyada Adsız Narkotik üyeleri olarak
soy isim ve görüntü vermeyiz. Ruhsal iyileşme programımızın bir parçası olarak, daha
alçakgönüllü bir hizmet tarzını yeğleyerek,
kendimizi öne çıkartmaktan kaçınırız. Deneyimimize göre, NA üyelikleriyle ilişkili
olarak “medya yıldızı” olan üyeler, hem iyileşmelerinin ruhsal temelini tehlikeye atma
riskine girerler; hem de halka, NA’da iyileşmeyle ilgili doğru olmayan bir bakış açısı
sunmuş olurlar.

4. Bağımlılarla temas edebilecek kişilere,
toplantı listeleri, bilgi mektupları ve
broşürler postalamak.

Üyeler nasıl dahil olur?
Halka bilgi komitesinde her üyenin bir yeri
vardır. HB sizlerin veri, öneri, geribildirim ve
katılımlarınıza değer verir ve ihtiyaç duyar.
Sizi bir HB komite toplantısına gelmeye
açıkça davet ediyoruz. Çoğu hizmet komitesi
gibi HB’nin her zaman istekli ellere ve
zihinlere ihtiyacı vardır.

İşler nasıl yapılır?
Gruplar çoğunlukla bir alan hizmet
komitesi (AHK) oluşturmak için bir araya
gelirler. Halka bilgi hizmetleri AHK’nin bir
altkomitesi tarafından sağlanır. HB komitesi,
bireyler, aracı ajanslar, medya gibi pek çok
farklı kaynaktan istek alır.
Halka bilgi sağladığımız bazı yollar
şunlardır:
1. Dini kuruluşlar, sivil örgütler, okullar veya
medyadan gelen istekleri cevaplamak.
2. Halkı, bize nasıl ulaşabileceği konusunda bilgilendirme amacıyla, posterler, el
ilanları ve diğer kamu hizmeti duyurularını geliştirmek ve dağıtmak.

5. Sahaların birleştiği projelerde, hastaneler ve kurumlar komitesi ile işbirliği
yapmak.
6. Ayrı bir telefon hattı veya ofis komitesinin olmadığı durumlarda, bir HB komitesi, telefon hattını işletmekten sorumlu
olabilir.
Bu aktivitelerin herhangi biriyle uğraşmak
için, bir GHT veya yerel HB komitenizden biriyle konuşun. Bizde olanı, onu vermedikçe
kendimizde tutamayız. Halka bilgi komitesi,
işte tam da bunu yapmamıza izin verir.
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