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Projekt książki Zasada 
duchowa na każdy dzień (SPAD)
NAPISZ COŚ - samodzielnie lub z innymi członkami, na temat 
zasad duchowych, które obecnie opracowujemy 
PRZEJRZYJ szkice i napisz nam co o nich sadzisz. Do końca 
stycznia będzie gotowych 75 zapisów.
Poprowadź WARSZTATY dotyczące pisania szkiców lub 
zbierania uwag od członków. Materiały dostępne są na stronie.

Odwiedź www.na.org/spad, aby być na bieżąco.

Nadchodzące webinaria: 
Uczestnicy Konferencji: 13 lutego, godz. 11.00 am (20.00 w 
Polsce)
H&I: 14 stycznia 3.00 pm (00.00 w Polsce)
Praca nad Programem dla osadzonych: 12 stycznia 4.00 pm 
(1.00 w nocy w Polsce) 
Infolinia: 2 lutego, 3:30 pm (0.30 w Polsce)
Public Relations: 28 stycznia, 4:00 pm (1.00 w nocy w Polsce)
FD/PR w Zonach: 9 stycznia, 10:00 am (19.00 w Polsce)                                                                

Mityngi online w zonach (tylko zony):  
16 stycznia, 11:00 am (20.00 w Polsce)

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.na.org/webinar.
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Co mogę zrobić?
Jak mogę pomóc w bieżących 
przedsięwzięciach? 

ważne daty
i ogłoszenia 

Swoje pomysły lub sugestie możecie nadsyłać 
na adres: worldboard@na.org

Witajcie. Kiedy pracujemy nad tym numerem NAWS 
NEWS, 2020 rok ma się ku końcowi. Jako członkowie 
Służb Światowych jesteśmy wdzięczni za możliwość słu-
żenia NA i za każdą pracę w to włożoną. Aby usprawnić 
dys-trybucję i tłumaczenie, zamieszczamy w tym nume-
rze tylko kilka najważniejszych, aktualnych wydarzeń.

LOKALNE NARZĘDZIA SŁUŻENIA/ 

MITYNGI ONLINE 

Jak już wcześniej pisaliśmy, skupiliśmy się na ten moment 
na mityngach online. Projekt Lokalnych Narzędzi Służenia 
zbiera informacje, które pomogą nam stworzyć materiały 
do mityngów online. W tym celu zamieści-liśmy ankietę 
do wypełnienia do końca grudnia na www.na.org/tool-
box. Planujemy spotkania grup tematycznych, których 
celem będzie zebranie opinii na wybrane tematy. Pierw-
sze spotkanie odbędzie się w grudniu, z udziałem wspól-
noty, a jego celem będzie włączenie nowoprzybyłych. 
Dru-gie odbędzie się w styczniu i będzie dotyczyło tego, 
jak mityngi online łączą się z reszta społeczności NA i 
strukturami służb NA. Od wydania ostatniego NAWS News
zorganizowaliśmy także dwa otwarte webinaria – jedno 
we wrześniu, dotyczące najlepszych praktyk mityngów 
online, a drugie w grudniu, dotyczące niesienia posłania 
online poprzez działania H&I. 

PROJEKT FIPT 
Postępują prace nad projektem FIPT (Powierzona Inte-
lektualna Własność Wspólnoty). Poprawki i sugestie do 
sześciomiesięcznego wglądu wspólnoty zamieszczamy 
na  www.na.org/fipt. Od 1grudnia 2020 r. do 31 maja 
2021 r, będą zbierane sugestie. Intencją poprawek jest 
aktualizacja FIPT, tak by dokument odzwierciedlał aktu-
alne decyzje Konferencji Służb Światowych, w tym obej-
mował Delegatów Zony jako pełnoprawnie głosujących 
uczestników Konferencji. Aktualnie dokument FIPT mówi 
o tym, że decyzje podejmować mogą tylko Delegaci 
Regionów. Konferencja Służb Światowych WSC przegło-
sowała wniosek pozwalający na rozpoczęcie procesu 
aktualizacji, jak i wniosek dotyczący powstania grupy 
roboczej, który ma się tym zająć. Grupa robocza projektu 
zajmie się wszelkimi sugestiami, które wpłyną w czasie 
na to przeznaczonym. Kiedy Wspólnota zdefiniuje jakich 
zmian chce w FIPT, wtedy będzie trzeba nanieść je na 
Zasady Operacyjne, następnie zmiany te zostaną przed-
stawione w dokumencie przygotowującym do Konferen-
cji CAR. Wtedy nie będzie potrzeby, aby były przez sześć 
miesięcy przeglądane przez wspólnotę. Poinformujemy 
Was o zmianach po okresie poprawek. 

Strona z mediami  
www.na.org/media
Posty z Instagrama w łatwej do 
kopiowania formie, materiały dostępne 
dla mityngów online, filmiki o NAWS i 
materiały dla służb. 

W miarę możliwości prosimy o 
rozważenie comiesięcznych wpłat:   
www.na.org/contribute
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SPRAWA W SĄDZIE  

Jak wiecie może z maili, webinariów, czy też z NAWS News, 
zostaliśmy uwikłani w sprawę sądową w USA. Sędzia wydał 
ostateczna decyzję pod koniec września i mieliśmy nadzieję, 
że mamy to za sobą. Niestety grupa członków która pier-
wotnie wniosła sprawę, teraz wniosła o odwołanie, tak 
więc będziemy musieli spożytkować na ten proces więcej 
pieniędzy i energii, które mogłyby zostać przeznaczone na 
niesienie posłania uzależnionemu, który wciąż cierpi. Tym 
którzy nie pamiętają: na początku 2020 roku grupa człon-
ków, nazywająca samą siebie Regionem Autonomicznym, 
wniosła do sądu petycję o usunięcie Służb Światowych NA 
jako powiernika dokumentu Powierzonej Intelektualnej Wła-
sności Wspólnoty (FIPT). 

Dokument FIPT powstał, aby intelektualna „własność wspól-
noty” NA, literatura zdrowieniowa, symbole i imię NA były 
chronione przed nadużyciami i korupcją. Jest to dokument 
prawny w którym zapisane są zbiorowe decyzje Wspólnoty, 
w tym obowiązki i uprawnienia Służb Światowych do zarza-
dzania własnością w imieniu Wspólnoty. Żadne ciało służb 
ani grupa osób nie może posiadać kontroli nad literaturą czy 
logo NA – jest to własność, nad którą kontrolę ma NA jako 
całość. NAWS (Służby Światowe NA) jako powiernik ma za 
zadanie dbać o bezpieczeństwo naszej własności. 

Aby przybliżyć tło historyczne sumienia grupy i literatury NA 
zebraliśmy artykuły z raportów 2014 i 2015 roku i wydaliśmy 
je w formie biuletynów (#34 i #35). Do biuletynu #34 dodany 
jest również wstęp. Biuletyny FIPT i inne odnoszące się do 
tematu dokumenty możecie znaleźć pod linkiem: www.
na.org/fipt. (Polskojęzycznych wersji obu biuletynów #35 i 
#34 szukajcie pod powyższym linkiem w sekcji “Polish”). 

Oryginalne artykuły, z których pochodzą biuletyny były zreda-
gowane w odpowiedzi na nielegalne publikacje literatury NA. 
W zasadzie, aktualna sprawa sądowa i nielegalne przedruki 
literatury pochodzą z tych samych, błędnych pobudek - prze-
konania, że można lekceważyć wolę całej Wspólnoty. Autory-
tetem NA jest kochająca Siła Wyższa i ta Siła wyraża się poprzez 
Sumienie Grup. Mechanizmem wysłuchania tego sumienia 
na poziomie światowym jest Konferencja Służb Światowych. 
Członkowie wnoszący sprawę sądową chcieliby obalić decy-
zje Konferencji Służb Światowych orzeczeniem sądu. 

Jest to niezgodne z zasadami NA i kosztuje Wspólnotę 
bardzo dużo pieniędzy. Do tej pory wydaliśmy ponad 200 
000 $ na tę sprawę, a kwota ta wzrośnie wraz z wniesie-
niem odwołania. Mamy szczęście, że współpracuje z nami 
prawnik, który pomagał nam w przygotowaniu FIPT do tej 
sprawy, ale ta ekspertyza nie jest tania. Chronienie literatury 
i przesłania NA jest prawdopodobnie jednym z najważniej-
szych zadań Służb Światowych i warto na to poświęcać 
środki, ale nie możemy się powstrzymać od myśli o tym, ile 
Tekstów Podstawowych można by wysłać za te pieniądze do 
biedniejszych wspólnot NA, czy też do członków odbywają-
cych karę więzienia. 

Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mieć dla was lepsze 
wieści. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają nam w prze-
kazywaniu rzetelnych informacji i szanują wolę Wspólnoty.  

TABLETY DLA OSADZONYCH 

Bardzo się cieszymy, że w czasach pandemii część z osa-
dzonych ma teraz łatwiejszy dostęp do literatury NA w 
więzieniach. W wielu zakładach karnych służby umożliwiają 
zdrowienie osadzonym. Niestety z powodu pandemii często 
nie ma możliwości udostępniania książek 
uzależnionym, a z powodu regulami-
nów więzień nie ma możliwości 
używania tabletów, które są pod-
łączone do Internetu. 

Na szczęście są też inne rozwią-
zania. W niektórych zakładach 
osadzeni dostają płyty CD oraz 
głośniki. W innych zakładach 
otrzymają tablety, na których 
znajduje się nasza literatura. Służby 
światowe NA starają się dotrzeć do firm 
dostarczających tablety dla osadzonych - nie-
stety firmy te nie są zainteresowane współracą.

Udało nam się jednak podjąć współpracę z niektórymi funk-
cjonariuszami, którzy zechcieli udostępnić literaturę NA na 
tabletach dla osadzonych. Jako pierwsze były dwa więzie-
nia, na Florydzie, które dla osadzonych dodały do tabletów 
literaturę wspólnoty. Wymagało to dużego zaufania oraz 
współpracy ze strony dyrekcji więzienia oraz pracowników 
zakładu karnego. Podczas wspólnej konferencji Służb Wię-
ziennych i Służb Światowych NA zaaprobowano literaturę, 
która znalazła się na tabletach dla osadzonych.

Podczas konferencji online urzędnicy oraz zakłady karne 
zostały poinformowane o tym, w jaki sposób osadzeni mogą 
zdrowieć podczas pandemii. Obecnie 5 kolejnych zakładów 
karnych planuje udostępnić literaturę wspólnoty swoim 
osadzonym poprzez tablety.

Również Komisarz ds. Wymiaru sprawiedliwości w Ohio chce, 
aby wszystkie zakłady karne w tym mieście miały na table-
tach literaturę naszej wspólnoty dla osadzonych. Wybrano 
już literaturę. Obecnie umowa czeka na podpisanie. Praw-
dopodobnie wydarzy się to wkrótce i osadzeni będą mogli 
czytać naszą literaturę jeszcze przed końcem 2021 roku.

Również południowo-wschodni 
okręg Arizony pracuje ze służ-
bami więziennymi nad tym by 
umieścić literaturę zdrowie-
niową na tabletach. Tamtejsze 
dwa regiony połączyły siły, by 
wspólnie przedyskutować 
z organami więziennymi 
temat literatury zdrowienio-
wej dla osadzonych. Con-
necticut również zaczyna 
interesować się tym, aby 
udostępnić literaturę NA 
za pomocą tabletów. 
Tematem zaczął się inte-
resować też Nowy Jork. 
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Mamy nadzieję, że w pierwszym kwartale 2021 roku uda się 
w części placówek wprowadzić w życie ten projekt. Tablety 
z literaturą NA są doskonałą możliwością na to by przekazać 
informacje o zdrowieniu dla osadzonych. Rozmawialiśmy o 
tym przez długi czas i poświęciliśmy na to dużo energii. 

Dzięki wspólnej pracy Służb Więziennych, Służb Światowych 
NA oraz instytucji pracujących z osadzonymi udaje nam 
się temat pchać do przodu. Działania tego typu traktujemy 
jako służbę i ona napędzana poczuciem misji. Nie ma w tym 
chęci zysku. Nie spodziewamy się osiągnąć z tego powodu 
żadnych korzyści finansowych. Cały czas pamiętamy, że 
jesteśmy organizacją działająca nie dla pieniędzy, a po to by 
nieść misje i wspierać uzależnionych w zdrowieniu. 

CO JESZCZE UDAŁO NAM SIĘ ZROBIĆ

Aktualizacje strony: Stworzyliśmy nową stronę z informa-
cjami dla mediów www.na.org/media. Dzięki temu możemy 
udostępniać łatwiej treści, wspierać lokalne grupy, publiko-
wać treści na Instagramie, oraz udostępniać filmy dotyczące 
NAWS. Zaczęliśmy również zamieszczać ulotki o wydarzeniach 
regionalnych oraz online na stronie: www.na.org/events 
oraz a naszym koncie na Instagramie: www.instagram.com/
narcoticsanonymous. Maile z NAWS publikujemy na stronie, 
gdzie ukazuje się biuletyn www.na.org/nawsnews. Ułatwi-
liśmy też subskrypcję biuletynu NAWS News poprzez adres 
e-mail. 

Tłumaczenia: Od marca udało nam się przetłumaczyć 
ponad 80 tekstów – średnio jest to jeden tekst na 3 dni.

SPAD: Kolejna, czwarta partia materiału 
została wysłana do przeglądu wspólnoty. 
Jest to 75 wpisów dotyczących dziesię-
ciu naszych zasad duchowych, takich 
jak: anonimowość, roztropność, empa-
tia, wiara, wdzięczność, uczciwość, nadzieja, 
otwartość, czujność i gotowość. Czekamy na Wasze sugestie 
dotyczące każdego z tych wpisów. Są tam również zasady 
duchowe, o których możecie napisać. Literatura NA jest 
pisana przez uzależnionych, dla uzależnionych – uzależnio-
nych takich jak Wy! 

WCNA: Mamy już pewność, że Światowy Zlot NA w 2021 
roku nie odbędzie się, sprawdzamy ewentualność przenie-
sienia terminu na rok 2022.

AKTUALNOŚCI FINANSOWE 

To był trudny rok dla Służb Światowych, część problemów jest 
nadal nierozwiązana. Nadal pracujemy w trybie deficytowym, 
co oznacza, że wydatki Służb Światowych ciągle przekraczają 
nasze dochody. Pocięliśmy koszty tam, gdzie było to możliwe. 
Więcej niż połowa personelu jest na przymusowym urlopie. Z 
powodu restrykcji pandemicznych oraz cięć budżetowych nie 
odbywaliśmy podróży na żadne wydarzenia wspólnotowe, 
ani nie mieliśmy spotkań służbowych przez ostatnie 9 mie-
sięcy. Nie używamy formy papierowej do naszej korespon-
dencji, publikacji ani do przeglądu wersji roboczych. Byliśmy 
zmuszeni do takich zmian z powodu pandemii, pod presją 
okrojonego budżetu, kiedy tak wielu naszych pracowników 
zostało wysłanych na przymusowe urlop i pracuje z domu.   

W kilku przypadkach w ramach cięcia kosztów wysyłki zagra-
nicznych paczek z literaturą były opóźnione. Przykładem jest 
późniejsze niż zwykle w takiej sytuacji, nadanie świeżo prze-
tłumaczonego Tekstu Podstawowego, co w zamian zaowo-
cowało bardziej efektywną przesyłką. W wielu przypadkach 
nie jest jednak możliwa redukcja wydatków, jak np. przy 
zobowiązaniu umową obejmującą warunki naszego sprzętu 
i dzierżawy budynków. Podsumowując, wierzymy, że robimy 
wszystko to, co jesteśmy w stanie by zredukować koszty. Z 
drugiej strony nadrobienie strat oznacza zwiększenie przy-
chodów. Przez dziesięciolecia większość przychodu Służb 
Światowych pochodziła ze sprzedaży literatury. Ponieważ 
wiele grup i komitetów służebnych nie spotyka się osobi-
ście, w marcu spadla sprzedaż literatury i to prawie z dnia na 
dzień. W ostatnich miesiącach sytuacja nadal była nieprze-
widywalna, sprzedaż na przemian wzrastała w jednym tygo-
dniu i spadała w następnym. Ustąpienie globalnego kryzysu 
zdrowotnego, jak i stabilizacja mityngów i spotkania komi-
tetów jeszcze potrwa. W międzyczasie chcemy postawić na 
wzrost wolnych datków od członków na Służby Światowe i 
krzewić w naszej wspólnocie kulturę dawania.       

ZAANGAŻOWANIE W NASZĄ WIZJĘ

Większość z członków NA nie jest 
ludźmi bogatymi. W rzeczywisto-
ści jest tak, że wielu z nas po prostu 
jakoś sobie radzi. Wspólnota NA 
nauczyła nas jednak, że kiedy pra-
cujemy razem, to możemy prze-
nosić góry. Dowodem na to jest 
zwykły fakt naszego zdrowienia. 
„Wielu z nas… szukało pomocy 
ze strony medycyny, religii i psy-
chiatrii. Jednak żadna z tych metod nie była dla nas wystar-
czająca.” Żyjemy i zdrowiejemy dzięki potędze naszych 
wspólnych wysiłków. Razem możemy zdziałać to, co nie 
udaje się w pojedynkę. Potrzebne jest przyjcie podobnego 
podejścia do finansowania naszych służb. Służby Światowe 
nie są osamotnione w przeżywaniu trudności. Komitety i 
biura na całym świecie, boleśnie odczuwają efekty pandemii, 
ponieważ ich wysiłki opłacane były z przychodów z imprez 
lub ze sprzedaży literatury. Wspólnie możemy pracować nad 
tym, by finansować służby na każdym szczeblu struktury. 
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Kilka historycznych faktów:  

W roku 1971 odbyły się pierwsza Konferencja i Zlot Świa-
towy. W zaproszeniu Rady Powierniczej zawarte były nastę-
pujące słowa: 

Głównym celem tej Konferencji jest zwołanie dele-
gatów grup ze wszelkich miejsc (zarówno z USA, jak i 
innych krajów), aby powołać Centralne Światowe Biuro 
NA i wybrać opłacanego, pełnoetatowego biznesme-
na-menadżera, który będzie zarządzał tym biurem. 

Przewidujemy, że rolą Centralnego Biura Światowego 
będzie usprawnienie problemów komunikacyjnych 
w N.A które narastają wraz z gwałtownym rozwojem 
wspólnoty. Chcemy mieć pewność, że doświadcze-
nia, siła i nadzieja rozwijają się na terenach, gdzie 
rozwija się NA i aby były dostępne wszędzie dla 
nowopowstających grup. Chcemy mieć pewność, że 
na zapotrzebowanie na literaturę NA i informacje na 
temat naszej wspólnoty pojawi się rzetelna i odpo-
wiednia odpowiedź.

W książce Cuda się zdarzają czytamy:                                                                
Na zlot 5 listopada 1971 roku, który odbył się w Klu-
bie La Mirada Country przybyło ponad 200 osób i był 
to zlot udany. Jimmy miał spikerkę na otwarcie ban-
kietu, więc Bob B. pojechał po niego do szpitala, a po 
wszystkim zawiózł go tam z powrotem. Jimmy opo-
wiadał o początkach wspólnoty, a Jack W. o wzroście 
wspólnoty w latach sześćdziesiątych.  

Następnego dnia odbyło się spotkanie konferen-
cyjne, na którym zdecydowana większość reprezen-
tantów opowiedziała się za powstaniem Centralnego 
Biura, jak i zatrudnieniem menadżera i personelu. 
Obawy co do środków niezbędnych do osiągniecia 
tego celu zostały rozwiane podczas imprezy przez 
zobowiązania poszczególnych członków do przeka-
zywania określonej kwoty co miesiąc, choć w więk-
szość z tych obietnic niestety nie została dotrzymana. 
Pod koniec wydarzenia sporządzono listę mityngów 
na której ogółem widniało trzydzieści osiem mityn-
gów, w tym jeden poza Kalifornią, w Denver.

Mamy więc długą historię uznania potrzeby powstania Biura 
Światowego Służb jak i finansowania tych służb. Potrzebu-
jemy zmiany w naszej kulturze, ale może się ona dokonać 
wtedy, gdy informacja nie będzie pochodzić tylko od Służb 
Światowych, ale również od naszych członków. 

Najbardziej pewnym źródłem dla Światowych Służb są comie-
sięczne wpłaty od członków: www.na.org/contribute. Wielu 
z Was, czytających ten numer NAWS News prawdopodobnie 
dokonuje comiesięcznych wpłat. Jeśli nie jesteś jeszcze w 

gronie tych osób, to czy mogłabyś/mógłbyś rozważyć takie 
zobowiązanie? Wielu z nas oddaje co miesiąc kwotę równo-
ważną latom swojej czystości. Jeśli już to robisz, dziękujemy 
Ci bardzo. Czy mógłbyś do tego przekonać również przyjaciół 
czy sponsorowanych? Głęboko wierzymy, że zmiany w pro-
cesie naszych zachowań dotyczących dawania, rozpocząć się 
mogą poprzez rozmowę jednego uzależnionego z drugim. 
Wszystkie służby NA potrzebują wsparcia naszych członków, 
by nasze przesłanie mogło dotrzeć do każdego uzależnio-
nego który chce zdrowieć. 

PROGRAM OCHRONY WYPŁAT (PPP)

Jak wielu z Was wie, Służby Światowe otrzymały pieniądze 
w ramach wsparcia Programu Ochrony Wypłat wdrożony 
przez rząd USA jako odpowiedź na kryzys ekonomiczny 
wywołany pandemią. Celem programu było chronienie 
pracowników przed bezrobociem. Organizacje biznesowe 
mogły otrzymać kwotę, która była odpowiednio naliczona 
na podstawie wynagrodzeń i opłaconych w związku z tym 
rok wcześniej podatków na ubezpieczenie społeczne. Orga-
nizacje, które korzystają z tych pieniędzy na ochronę wypłat 
i chronią pracowników przed bezrobociem mogą starać się 
o kredyt, aby zminimalizować koszt kwoty pożyczki. Służby 
Światowe będą starać się o kredyt w kwocie około 50% rów-
noważnej otrzymanej kwoty.      

Dotarły do nas obawy członków o tym, że staranie się o kredyt 
może nie być zgodne z naszą Siódmą Tradycją.   Rozmawia-
liśmy o tym długo na naszych spotkaniach służb i doszliśmy 
do wniosku, że starania o kredyt nie stoją w sprzeczności z 
żadną z naszych duchowych zasad. Nie podlega dyskusji, że 
nie przyjmujemy żadnych dotacji z zewnątrz, jednak nie jest 
nią program kredytowy PPP z którego chcemy skorzystać. 
Tak jak napisaliśmy, program dostępny jest tylko dla orga-
nizacji w których wynagrodzenia uwzględniają podatki na 
ubezpieczenie społeczne, dostępne kredyty mają kwoty 
przybliżone do opłat na ubezpieczenie społeczne jak i inne 
pracownicze podatki zapłacone w poprzednim roku. W 
pewnym sensie kredyt ten jest odpowiednikiem ulgi podat-
kowej. Korzystanie z kredytów i rabatów to dobre praktyki 
biznesowe na każdym szczeblu służby. 

Połączone służby NA oraz zloty korzystają z ulg podatko-
wych, które mogą wynosić nawet do 40% w niektórych 
Stanach. W Kalifornii, gdzie zarejestrowane są Służby Świa-
towe kredyt ten wynosi 28% dochodu opodatkowanego. 
Zlot Światowy i wiele innych zlotów NA korzysta z kredytów 
i zniżek na powierzchnie do mityngów planując te wyda-
rzenia, wiele salek mityngowych jest również opłacanych 
w wynegocjowanych, obniżonych cenach. Przyjmowanie 
kredytów i zniżek, które nie są darowizną jest finansową 
odpowiedzialnością w tych przypadkach i należy do prak-
tyk biznesowych organizacji non profit, w takim świetle też 
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postrzegamy przyjęcie PPP. Jesteśmy też gotowi starać się 
o drugą część programu PPP, jeśli będzie taka możliwość i 
zostaniemy zakwalifikowani. 

PRACE KTÓRE WCIĄŻ SĄ WSTRZYMANE  

Informacje o braku środków finansowych oznaczają, że nie 
robimy wszystkiego co w normalnych warunkach byłoby zro-
bione. Po prostu nie jest to możliwe w sytuacji, gdy ponad 
połowa personelu została wysłana na przymusowe urlopy, 
nawet jeśli pozostali ciężko pracują. Do ekonomicznych 
restrykcji dochodzą jeszcze obostrzenia zdrowotne. Ciężko 
nam na sercu szczególnie że brakuje nam bezpośrednich 
spotkań na Learning Days, Forum Zon i innych wydarzeniach. 
Jesteśmy wdzięczni, że widzimy Wasze twarze na 
Zoomie, ale brakuje nam spotkań na żywo. 

Służby Światowe finansują i pomagają zwykle 
organizować Afrykańskie Forum Zon, lecz nie 
możemy powiedzieć, kiedy zdobędziemy środki, 
aby to kontynuować. 

Nasza pisemna komunikacja też na tym cierpi. Nie 
opublikowaliśmy magazynu NA Way, Reaching 
Out, ani raportu z konferencji i musimy jeszcze raz 
przemyśleć styl i zawartość raportu rocznego. 

Nie byliśmy też w stanie odpowiedzieć na 
wszystkie telefony i maile od razu, wysyłamy też 
materiały nie wkładając tyle uwagi i czasu w ich 
dokładne sprawdzenie, tak jak to było w prze-
szłości.

Wiele projektów ma opóźnienia. Projekty z aktu-
alnego cyklu które są nietknięte: Projekt Zloty i 
Wydarzenia, aktualizacja ulotki „Samotnik”, pro-
jekt ulotki „Kobiety w zdrowieniu”. Nie postępują 
też wymiana doświadczeń ani inne etapy pracy 
nad ulotką „Terapia zastępcza lekami”.  

Służby Światowe przechowują dokumenty do 
udostępniania i są źródłem szukania informacji dla 
członkow i służebnych z całego świata, ale obec-
nie nasze możliwości w tym zakresie też są mocno 
zredukowane. Musieliśmy zaprzestać archiwizacji 
dokumentów papierowych, digitalizacji i nagrań 
w formacie audio. Nie publikujemy informacji o 
imprezach okręgowych ani grupowych. 

To tylko najbardziej oczywiste z przykładów 
redukcji naszych działań. Po części taka jest 
odpowiedź na często zadawane nam pytanie 
o niewykonaną pracę. Służba członkom NA i 
wsparcie okręgów, regionów i zon, które poma-
gają członkom odnaleźć NA na całym świecie jest nasza 
pasją. Chcielibyśmy robić więcej, ale nie możemy. 

RAPORT PANELU ZASOBÓW 

LUDZKICH (HRP) 

Witajcie. Mamy nadzieję, że jesteście bezpieczni i zdrowi 
w tym trudnym czasie. Pomimo obecnych trudności spo-
tykaliśmy się online i pracowaliśmy ciężko nad pomysłami 

usprawniającymi procesy nominacji. Może pamiętacie w 
obecnym cyklu jak pisaliśmy o zmianach wierząc, że przy-
dadzą się one nam wszystkim. Wraz z początkiem procesu 
nominacji przytaczamy szczegóły proponowanych zmian i 
prosimy o wasze wsparcie przy próbach ich wdrażania. Wraz 
z nadejściem 2021 roku przygotowujemy się do wdrożenia 
procesu RBZ (Regiony, Służby Światowe, Zony), czyli rozwa-
żenia rekomendacji potencjalnych kandydatów. Formularz 
zawiera kilka pytań skierowanych do kandydatów i tu znowu 
mamy nadzieję, że okażą się pomocne. Komitety służb mogą 
używać czy też przystosować formularze do swoich celów, 
jeśli uznają je za przydatne. I jeśli macie jakieś uwagi czy spo-
strzeżenia, by udoskonalić to narzędzie, to dajcie nam znać. 
Formularz ruszy wraz z pracami HRP w pierwszych dniach 
stycznia, zapowiadając początek procesu RBZ. Miejcie to na 
uwadze jak i to, że ostateczny termin zgłaszania waszych 
kandydatów RBZ upływa z dniem 30 września 2021 r.     

Po raz pierwszy prosimy wszystkich członków zdecydowa-
nych przejść proces nominacji na Konferencji Światowej 
2022, aby zdobyli rekomendację RBZ. W przeszłości Pane-
lowi Zasobów Ludzkich HRP wystarczały tylko członkostwo 
w zasobach światowych, okres czystości i doświadczenia 
w służbach światowych. Jednak jak pisaliśmy w naszych 
wcześniejszych raportach, i jak wykazują nasze obserwa-
cje przez lata, przy wyborach do służb na WSC, najwyższy 
poziom zaufania i poparcie od osób uprawnionych do gło-
sowania mają kandydaci z rekomendacją RBZ. Faktem jest, 
że od kiedy zaczęto używać procesu RBZ w roku 2006, wszy-
scy członkowie Służb Światowych, poza dwoma wyjątkami 
posiadali przynajmniej jedną rekomendację RBZ. Spogląda-
jąc w dane zauważyliśmy też dwie zależności: kandydaci ze 
światowej puli (którzy nie przeszli procesu RBZ) nieczęsto 
bywają nominowani, rzadko są wybierani i często są tym 
procesem rozczarowani. Przysparza to tylko niepotrzebnej 
pracy, która w efekcie nie służy nikomu. Wierzymy, że pyta-
nie wszystkich kandydatów o uzyskanie rekomendacji RBZ 
w tym cyklu nominacyjnym jest decyzją słuszną. 

Wierzymy też, że to podejście jest w duchu Czwartej Kon-
cepcji dla Służb NA, która mówi o rozpatrzeniu predyspozy-
cji liderów. Podejście to będziemy przypominać wszystkim. 
Wasze wsparcie w rozpowszechnieniu jest również mile 
widziane. Chcielibyśmy dobrze poznać znaczenie tego 
podejścia i liczymy na dyskusję na Konferencji Światowej w 
2022 roku. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, będziemy prosić o 
naniesienie zmian w Przewodniku do Służb Światowych NA 
(GWSNA) w 2024 roku. W nadchodzących tygodniach roze-
ślemy maile. Jak zwykle czekamy na wasze uwagi i pytania. 
Piszcie do nas na adres mailowy:  hrp@na.org.

NA ZAKOŃCZENIE/ WAŻNE DATY 

31.12.2020 r. – ostateczny termin wypełnienia ankiety na 
temat mityngów online 

09.01.2021 r. – ostateczny termin wysłania sugestii popra-
wek w GWSNA (dropbox uczestników konferencji)  

31.01.2021 r. – ostateczny termin wysłania materiałów 
dotyczących ostatniej partii SPAD 


