İdeal olarak, gruplar kendi masraflarını
ödedikten sonra, onların adına
yapılan işleri ödemeye yardım
etmek için hizmetin her seviyesine doğrudan para
gönderir. Bu örnek, grupların kullanabileceği birçok olası modelden bir
tanesidir:
Bazı gruplar aynı zamanda, genelde bir aylık kira veya diğer gidere
denk gelen küçük bir faaliyet tutarını bir kenara ayırır
(buna bazen “tedbir rezervi” de
denir). The Group Booklet* “kasada
çok fazla para bulunması, az para bulunmasından daha çok soruna yol açar” diyerek
bizi uyarır.

Grup fonlarının yönetilmesi konusunda daha
fazla bilgi için aşağıda belirtilen kaynaklardan
bazılarına başvurabilirsiniz; bunlara NA literatürü kaynağınızdan veya çevrimiçi olarak ulaşabilirsiniz: The Group Booklet, Treasurer’s
Handbook, Group Treasurer’s Workbook, A Guide to Local Services in NA.
Kendini geçindirmeye dair Yedinci Geleneğimiz sadece
parayla ilgili değildir, ancak
bu broşür para hakkındadır. Kendini geçindirme
konusuna daha fazla ilgi
duyan üyelerin, IP No.
24, Money Matters: SelfSupport in NA broşürünü, It
Works: How and Why, Yedinci
Geleneği ve Twelve Concepts for
NA Service on birinci Kavramı okumaları önerilir.
* Bütün İngilizce belgeler henüz Türkçe olarak yayımlanmamıştır.

Adsız Narkotik’te, özgürlüğümüzü korumak
için kendi paramızı kendimiz öderiz.
Karşılıksız vererek, katılacak toplantılarımız
olduğundan emin olur, NA’yı hayatta ve tüm
dünyada büyür durumda tutan hizmetlere
destek veririz.
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hizmetlerinin
fonlanması
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Üyelerimizi, bize yeni bir yaşam yolu
göstermiş olan programa minnetimizi
göstermenin temel yollarından birisinin
NA’ya yapılan finansal katkılar olduğunu
hatırlamaya çağırırız.
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BAĞIŞLARIMIZI NEREYE GÖNDERİRİZ

Yedinci geleneğimiz der ki:

“Her NA grubu dışarıdan gelecek katkıları
geri çevirerek tümüyle kendini geçindirmelidir.”

D

On birinci Kavram “NA’nın parasal kaynakları,
öncelikli amacımızı ilerletmek için kullanılmalıdır ve sorumluca yönetilmelidir” der.

Üyelerin bireysel katkıların önemini anlamasına
yardımcı olmak için gruplar, sepet dolaştırılmadan
önce okunması için toplantı formatlarına şunun gibi
bir cümle eklemek isteyebilirler:
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Gruplarımız finansal olarak nasıl katkıda bulunur

NA Konferans onaylı literatür çevirisidir.
ve The NA Way
Narcotics Anonymous,
Narcotics Anonymous World Services, Incorporated
tescilli markalarıdır.
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Sepet paramız nereye gider
Kendini geçindirmek, NA hizmetlerinin kendi
çabalarımızla desteklendiği anlamına gelir.
Daha fazla imkânı olan toplantılar daha fazla
vermektedir ki, daha aza sahip olan gruplar
mahrum kalmasın. Bizler, dünya çapında bir
arkadaşlık birliği olarak, Adsız Narkotik’e sahip
çıkarız.
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Bir çok kültürel
ve coğrafi bölgeye
mesajımızın ulaşmasını
sağlaması için literatür
çevirileri.

“İçerdeki” bağımlılara
ulaşmaya yardımcı olması
amacıyla Hastane ve
Kurumlar çalışmaları
için literatür ve diğer
malzemeler.

Bağımlıların bizi
bulmasına yardımcı
olması için telefon
hatları.

Toplantılarımız için
kira, literatür ve diğer
ihtiyaçlar.

Toplumumuzda bağımlılarla düzenli
olarak çalışanlar arasında NA’yı
duyurmak için Halkla İlişkiler.

Bunlar, paranın mesajı
taşımamıza yardımcı olduğu yollardan
sadece bazılarıdır.
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Dünya çapındaki arkadaşlık birliğimiz
NA’nın iyileşme mesajını paylaşmak için yerel çapta gösterdiğimiz gayretlerin
yanı sıra, kültür veya dile bakmaksızın, iyileşmeyi her bağımlıya erişilebilir kılma
vizyonumuzu gerçekleştirmek için dünyada yapılacak çok şey var.
NA grupları, dünya hizmetlerine para gönderdiklerinde, aşağıdaki çabaların bir
kısmının desteklenmesine yardımcı olurlar:

NA’nın ne olduğu ve ne yaptığımızı anlamaları konusunda toplumun üyelerine/
devlet yetkililerine yardımcı olmak için halkla ilişkiler çalışmaları düzenlemek.
Geçtiğimiz yıllar içerisinde NA, bir avuç yerde yapılan az sayıdaki toplantıdan,
132’nin üzerinde ülkede 63.000’den fazla toplantısı olan, dünya çapında bir
arkadaşlık birliğine büyüdü*.

Gelişmekte olan NA topluluklarına ücretsiz literatür temini ve gönderimi.
Dünyanın her yanından bölge delegelerini iki yılda bir Dünya Hizmet
Konferansı’na katılmak için fonlamak. Konferans “Adsız Narkotik’i bir bütün
olarak etkileyen konularda, arkadaşlık birliğinin toplu olarak kendisini ifade
ettiği” yerdir.

2014 itibarıyla.
Haritanın coğrafi olarak doğru olması amaçlanmamıştır.

