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W minionym roku obiecywaliśmy publikować krótsze, łatwiejsze do tłumaczenia numery
NAWS News, tym numerem dotrzymujemy więc obietnicy.
Więcej informacji o aktualnych działaniach NAWS,
można uzyskać po obejrzeniu video o aktualnościach NAWS zamieszczone pod linkiem www.
na.org/media.

TALI
Jest to pierwszy NAWS News, odkąd umarła Tali –
koordynatorka naszej Rady Światowej. Była dla nas
jak i dla NA darem i tęsknimy za nią bardziej niż da się
opisać. Wiemy, że wielu z Was podziela naszą stratę.
Miała w sobie wiele wdzięczności za miłość Wspólnoty
i za możliwość służenia, co wyraziło się nawet w tym,
że prowadziła webinarium dla uczestników Konferencji na dzień przed swoim
odejściem. W duchu służby chcieliśmy
uczcić jej pamięć.

AKTUALNOŚCI FINANSOWE
Nasza sytuacja finansowa ulega wahaniom. Robimy co
możemy, aby przetrwać ten stan. Operujemy na obniżonym budżecie we wszystkich kategoriach z wyjątkiem
produktów własnych i opłat prawnych.
Mamy mniej kontroli nad przychodem. Pod koniec ubiegłego roku, sprzedaż literatury zaczęła się nieco poprawiać, ale przychód netto był nadal 40% mniejszy niż ten z
zeszłego roku o tej samej porze. Spore zamó-wienia zostały
złożone przez instytucje resocjalizacyjne i ośrodki, które z
powodu lockdown były niedostępne dla paneli H&I.
Wraz z ponownym otwieraniem się świata, sprzedaż literatury zaczyna wzrastać, ale podtrzymujemy zobowiązanie
o stawaniu się samowystarczalnymi poprzez dobrowolne
wpłaty członków. Naszym długoterminowym celem jest,
aby pokryć 70% z naszych wydatków na działania związane ze służbą z dobrowolnych wpłat, a nie z przychodów
z literatury. NA działania Służb idzie około dwie-trzecie
naszego budżetu, jest to większość tego co robimy z
wyjątkiem dystrybucji literatury i kosztów towarów.
W normalnych okolicznościach (wolnych od pandemii)
działania Służb Światowych kosztują około 5.5miliona
dolarów, 70% z tej kwoty to 3.885.000 dolarów na rok. W
ostatnim roku fiskalnym dobrowolne wpłaty wynosiły trochę poniżej 1miliona dolarów, co oznacza, że zrealizowaliśmy trochę więcej niż jedną czwartą celu.

Pod linkiem www.na.org/virtual Znajdziecie
materiały do Waszych mityngów
Bardzo dziękujemy wszystkim którzy dokonali dobrowolnych wpłat. Comiesięczne wpłaty są najbardziej zrównoważonym źródłem przychodu i z radością informujemy,
że całkowita ilość wpłat członków wzrosła więcej niż dziesięciokrotnie w ciągu ostatniego roku. Zwiększyliśmy tą
liczbę z 50 comiesięcznych wpłat na kwotę 2000 dolarów
w lutym 2020 -do ponad 750 wpłacających członków na
łączną kwotę 20.000 dolarów na miesiąc. Jedynym obszarem, który rozwinął się w ostatnim roku fiskalnym były
właśnie dobrowolne wpłaty. Dziękujemy!
Uzależnieni są w stanie osiągnąć wszystko, jeśli się tylko
na to nastawią. Jeśli 10.000 członków wpłaci 10 dolarów
na miesiąc, a następne 10.000 dorzuci po 20 dolarów na
miesiąc, wtedy nasz cel zostanie niemal osiągnięty.
Zamieściliśmy okienka z kodem
QR, które można używać na
mityngach. Przeniosą Was one
pod link www.na.org/contribute. Znajdziecie je również
pod linkiem www.na.org/
virtual w sekcji: On-screen
resources, klikając na World
Service Contributions.
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Aktywności Styczeń – Maj 2021

LOKALNE NARZĘDZIA SŁUŻB
Projekt ten rozwija się w dwóch kierunkach:
Najlepsze praktyki mityngów wirtualnych: zachęcamy do przejrzenia materiałów zamieszczonych
na www.na.org/toolbox i nadesłania nam pomysłów i uwag. Posłuży to do stworzenia narzędzi do
mityngów wirtualnych.
W jaki sposób mityngi wirtualne łączą się z resztą części NA, włączając w to działania służb: Zapraszamy do wypełnienia ankiety na www.na.org/survey. Próbujemy przy jej pomocy zebrać więcej
informacji o tym jak mityngi wirtualne komunikują się i współpracują z ciałami służb. Zachęcamy do
podzielenia się doświadczeniem.
Na następnej Konferencji Światowej spodziewamy się dyskusji o tym czy mityngi wirtualne powinny
być uznane jako grupy, bazując na wyznaczonych kryteriach z Książeczki Grupy. Ankieta zapytuje o to,
tak więc Wasze odpowiedzi pomogą nam w prowadzeniu tej dyskusji.
Ostateczny termin wypełnienia ankiety: 31 maja 2021

DZIEŃ SŁUŻBY I OTWARTE
WEBINARIUM DLA CAŁEJ
WSPÓLNOTY

PR – ANKIETA BADAWCZA
Prosimy o pomoc w naszej współpracy z badaczami. Zamieściliśmy ankietę skonstruowana przez badaczy, którzy publikowali artykuły o efektywności NA w przeszłości. Nie jest to
pierwszy raz, kiedy pomagaliśmy badaczom w zdobyciu
danych do ich badań. Badania tego typu opisują efektywność NA językiem, który jest słyszany w środowisku
profesjonalistów, ponieważ pochodzi on od profesjonalistów. Pomóżcie nam przekazać rzeczywistą wartość narzędzi, umożliwiających zdrowienie naszych
członków, po-przez wypełnienie ankiety i zachęćcie
swoich przyjaciół do tego samego! Ankieta widnieje
tylko w języku angielskim na www.na.org/survey
możecie ją znaleźć również klikając na przycisk
ankiety w aplikacji do wyszukiwania mityngów NA.
Ostateczny termin wypełnienia ankiety:
31 maja 2021

1 maja jest Dniem Służby. W tym roku świętujemy
ten dzień spotkaniem internetowym, na którym
opowie-my wam o tym jak nasza wspólnota rozwija
się na całym świecie. Nasi członkowie będą dzielić
się swoimi doświadczeniami. Obiecujemy, że historie którymi podzielą się członkowie będą Was bawić i
inspirować. Działania FD to nie tylko pomoc w zakładaniu NA w odległych miejscach, to też działania
pomagające nam rozwijać się zarówno blisko jak i
daleko. Przyjdźcie się dowiedzieć. Więcej informacji
zostanie opublikowa-nych na www.na.org/webinar.

FPIC
Pod linkiem www.na.org/fipt
zamieściliśmy video, które tłumaczy
czym jest Powierzona Intelektualna
Własność Wspólnoty i dlaczego
dokument ten jest ważny.
Spodziewamy się w następnym dokumencie przygotowującym do konferencji CAR propozycji wniosków odnoszących się
do FIPT. Proponujemy prosty przegląd z wyjaśnieniem zamieszczony do przeglądu do 31 maja na www.na.org/fipt. Więcej
informacji znajdziecie w dodatku wstępnym. Chociaż jako Rada
nie podjęliśmy żadnych ostatecznych decyzji, to spodziewamy
się ponownego przedstawienia wniosków 3-5 z dokumentu CAR
2020, ponieważ nie były one rozpatrywane na ostatniej Konferencji Służb Światowych.
Ostateczny termin przeglądu FIPT: 31 maja 2021

TEKST PODSTAWOWY W FORMIE AUDIO

WCNA

Udało nam się opublikować Tekst Podstawowy po angielsku
w wersji audio!! Tak więc wersja angielska dołącza do Tekstu
Podstawowego w wersji audio wydanego językach arabskim,
węgierskim, rosyjskim, hiszpańskim i tajskim. Znajdziecie je pod
linkiem www.na.org/?ID=bt-aud&ID=bt-aud. Podobnie jak w
wersji hiszpańskiej, na ten moment zamieściliśmy Piątą Edycję,
pracujemy jednak nad Edycją Szóstą. Teksty możecie znaleźć na
stronie głównej na.org.

Staramy się przełożyć WCNA 38 w Melbourne w Australii na
listopad 2022 r. Nie jesteśmy jednak pewni czy nam się to uda.
Będziemy was informować w tej sprawie na bieżąco. Dobrą
wiadomością jest natomiast to, że w 2024 Zlot Światowy WCNA
odbędzie się w Waszyngtonie. Rezerwujcie czas od 29 sierpnia
do 1 września 2024.
2

kwiecień 2021

PRZYPOMINAMY...

Pierwszy pełny tydzień czerwca, to tydzień PR. Dajcie nam
znać, w jaki sposób zamierzacie go świętować.

Na naszej stronie regularnie dodajemy zarówno nowości
w zakładce Mediów (www.na.org/media), jak i materiały
do Mityngów Wirtualnych (www.na.org/virtual). Nagranie
z webinarium z ostatnich działań NAWS i instagramowe
memy po hiszpańsku znajdziecie na stronie z mediami.

Pod

adresem www.
na.org/spad, została
dodana kolejna część
naszych duchowych
zasad – jeśli znajdziecie czas przejrzyjcie je i prześlijcie
swoje uwagi. Znajdziecie tam również
materiały od drugiej
do ostatniej partii
gotowe do waszego
przejrzenia i uwag.

RAPORT PANELU ZASOBÓW LUDZKICH
(HRP)

procesie nominacji. Na tej podstawie prosimy Uczestników
Konferencji, aby zaniechali nieskutecznej metody, a w zamian
za to przy wysyłaniu do HRP rekomendacji użyli procesu nominacji RBZ. To pozwoli nam oszacować wszystkich kandydatów
i mieć wystarczająco dużo czasu na przedstawienie kompletnych profili kandydatów do każdej z nominacji.
Jak pisaliśmy już wcześniej mamy zamiar użyć tego podejścia
na Konferencji Służb Światowych w 2022 roku, przyjrzeć się
jego wartości i na konferencji przedyskutować z wami rezultaty. Jeśli sprawy pójdą gładko na końcu konferencji będziemy
zabiegać o naniesienie zmian w Przewodniku do Służb Światowych NA.
Jak zawsze wasze uwagi czy zapytania sa mile widziane. Piszcie
do nas na hrp@na.org.

Pozdrawiamy z Panelu Zasobów Ludzkich. Wszyscy uczestnicy
i upoważnieni członkowie światowego za-sobu otrzymali informacje wyjaśniające proces rekomendacji potencjalnych kandydatów do RBZ (regiony, Służby Światowe, zony) do rozważenia
przez HRP. Jako przypomnienie dodamy, że pytamy wszystkich
członków, którzy są zainteresowani nominacją do pozycji Służb
Światowych, aby nabyli rekomendacje RBZ. Jeśli macie jakieś
pytania na temat procesu RBZ możecie skorzystać z naszego
raportu w NAWS News z grudnia 2020. Raport ten dostępny jest
pod linkiem: www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/
pdf/nawsnews/pl/PL_NN_Dec2020.pdf.
Innym sposobem, znanym z ubiegłych lat jest nominowanie
przez uczestników konferencji “from the floor”. Przejrzeliśmy
dane i wyniki mówiły same za siebie. Odkąd utworzono HRP w
roku 1998, tylko jedna taka nominacja w 2002 roku skutkowała
wyborem zaufanego służebnego. Ta informacja wskazuje na to,
że WSC widzi większość wartość w ustanowionym przez HRP

Wasze uwagi i pomysły wysyłajcie pod adres: worldboard@na.org
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