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Równolegle z pracą nad tym numerem NAWS News trwają
przygotowania do wirtualnej Konferencji Służb Światowych 2022. Tak więc następny numer NN ukaże się po Konferencji wraz z podsumowaniem spraw, które zostaną tam
poruszone. Do tego czasu bieżące wydarzenia Służb Światowych możecie śledzić zarówno poprzez maile od Służb
Światowych rozsyłane do wszystkich subskrybujących NN
i medytacje „Właśnie Dzi-siaj” (www.na.org/subscribe) jak
również poprzez śledzenie naszego konta na Instagramie
(@narcoticsanonymous i @naglobalevents) z których to
drugie przeznaczone jest do zamieszczania informacji o
zlotach i innych wydarzeniach wspólno-towych. Zawsze
chętnie wam służymy, także w razie wszelkich pytań i
sugestii, czy też chęci podzielenia się czymś co działa
w waszych społecznościach -piszcie do nas pod adres
mailowy: worldboard@na.org

WYZWANIA ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI
NA nie zajmuje stanowiska wobec problemów spoza wspólnoty, ale odczuwa skutki wydarzeń, które mają miejsce w
świecie zewnętrznym. Służby Światowe, podobnie jak inne
organizacje na świecie aktualnie zmagają się z problemami
związanymi z siecią dostaw. Problemy te związane są z
zamówieniami towarów jak również z dostawami do odbiorców. Tak jak to się zdarza zwykłym ludziom, że maja kłopoty
ze znalezieniem artykułu spożywczych w supermarketach,
zakupem nowych samochodów, tak wy po złożeniu zamówienia możecie zostać poinformowani o tym, że produkt
został wyprzedany. W takim wypadku nie zostaje nam nic
innego jak tylko serdecznie przeprosić i zwrócić pieniądze.
Wiemy, że literatura NA ratuje życie i robimy wszystko co w
naszej mocy, aby wywiązywać się ze zleconych zamówień,
ale wiele czynników dostawy jest poza naszą kontrolą. Niektóre artykuły są trudniejsze do zdobycia na czas, przesyłki
często pozostają dłużej w portach lub w magazynach transportowych zanim zostaną przepakowane, dostawy ciężarówkami również są opóźnione. Próbujemy jak możemy
łagodzić te sytuacje, nie tylko przez uzupełnianie, ale także
przez zwiększanie naszych zapasów. Wierzymy, że wkrótce
będziemy w stanie sprostać wyzwaniom dostawczym
bez wyczerpania większości pozycji z magazynów. Na ten
moment nie jest nam łatwo znaleźć surowce (papier, plastik,
metal) w przystępnej cenie. Dziękujemy za Waszą cierpliwość
i wyrozumiałość. Przy tej okazji przypominamy że możecie
nabyć kopie książek NA pod następującymi linkami: www.
na.org/elit Ulotki i książeczki do czytania w 56 językach jak
i specjalnie przygotowane wprowadzenie dla nowoprzybyłych dostępne są bezpłatnie pod linkiem www.na.org/ips
Tekst Podstawowy w siedmiu językach jest do odsłuchania
w wersji streaming lub ściągnięcia za darmo pod linkiem
www.na.org/audio

www.na.org/virtual

Materiały do ściągnięcia

i rozpowszechniania na Waszym mityngu
NOWOŚCI
Mamy dwie nowe pozycje książkowe!
Pierwszą z nich jest elektroniczna wersja medytacji „Właśnie Dzisiaj” (JFT). Zdajemy sobie sprawę z tego, że nic
nie zastąpi papierowej wersji medytacji, którą wielu z
nas ma zapisaną własnymi notatkami, imionami i datami
rocznic członków, ale elektroniczne wersje książek mają
też swoje plusy, jak na przykład łatwość w nawigowaniu i wyszukiwaniu informacji. W razie potrzeby przygotowania się na dany Krok, czy Zasadę Duchową świetną
opcją jest możliwość wyszukania przez eJFT wszystkich
wzmianek z danego tematu. Ściągając naszą literaturę
na telefon macie możliwość korzystania z niej w każdej
chwili. Linki do literatury znajdziecie tutaj: www.na.org/
elit. Ci z nas ze „starej szkoły” którzy lubią trzymać książkę w
ręku ucieszą się zapewne z jubileuszowego wydania Białej
Książeczki przygotowanej z okazji 60-tej rocznicy jej wydania. Pomysł przygotowania tej pozycji powstał w czerwcu
2021r. (www.na.org/fipt) W roku 1961 do pozycji zwanej
Mała Żółta Książeczka dodane zostały Tradycje. W tamtym
czasie książeczka była publikowana w białej okładce i była
pierwszą wersją Małej Białej Książeczki. W miarę upływu lat
pozycja ta została przetłumaczona na wiele języków, z czego
13 zawiera historie osobiste: afrykański, zanglicyzowany, filipiński, francuski, włoski, litewski, norweski, portugalski (brazylijski), rosyjski, hiszpański, szwedzki, ukraiński i język zuluski.
60-ta jubileuszowa edycja zawiera kolekcję 85 historii przetłumaczonych na angielski wraz z 8 zawartymi wcześniej w
języku angielskim. To będzie naprawdę niezwykła książka i
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naprawdę jest to już niemała książeczka! Myśleliśmy nawet o
tym, aby ją nazwać „Duża Mała Biała Książeczka”. Będziecie ją
mogli zakupić w marcu w naszym sklepie internetowym, w
cenie $15 (www.na.org/webstore) Wyślemy powiadomienie
jak tylko pojawi się w sprzedaży.

Założyliśmy jakiś czas temu, że miarą samowystarczalności
będzie zdolność pokrycia 70% wydatków za pomocą dobrowolnych wpłat. W obecnym roku fiskalnym kwota ta będzie
wynosić trochę ponad $290.000 miesięcznie. Miesięczne
wpłaty za ostatnie pół roku kalendarzowego 2021 wynosiły
ponad $180.000. To duży postęp!
Jednak nie wszystkie tendencje są tak obiecujące. Comiesięczne wpłaty członkowskie które stanowiły najbardziej
stabilne źródło finansowe – spadły w ostatnich kilku miesiącach. Cyfry te przedstawione są w grafice.
Być może dzieje się tak z powodu poczucia, że najgorsze
jest już za nami, co jest dość zgodne z prawdą, bo finansowo nie jest tak źle jak to było na początku pandemii, jednak potrzeba wspierania naszych działań jest nadal spora.
Tak więc jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcamy do
ustanowienia stałych, comiesięcznych wpłat: www.na.org/
contribute Niech strzałki zaświecą się na zielono!
Dziękujemy członkom, grupom i komitetom za wsparcie we
wszystkich naszych działaniach.
Jednocześnie przypominamy, że NA jest samowystarczalne i
nie przyjmujemy dotacji z zewnątrz.

KSIĄŻKA DUCHOWA ZASADA NA
KAŻDY DZIEŃ
Szkic książki „Duchowa Zasada na Każdy Dzień” do czasu Konferencji Służb Światowych nadal będzie dostępny w sprzedaży
w naszym sklepie internetowym w cenie $10 (plus koszty
przesyłki) Pozycje możecie odszukać poprzez numer produktu
(#9146) lub wpisując SPAD na stronie www.na.org/webstore.
Szkic jest także dostępny do darmowego ściągnięcia pod linkiem: www.na.org/conference Do powstania szkicu przyczynili się członkowie wspólnoty z całego świata, grupa robocza
poświęciła czas każdemu nadesłanemu fragmentowi bez
względu na to w jakim języku był napisany i na jakim poziomie
angielskiego. Grupa robocza wyłoniła powtarzające się zagadnienia i znaczące zdania, następnie wszystko zespolono w
spójne wpisy, tak by utworzyć zwarty tekst. Pracowano ciężko,
aby odnaleźć przesłanie w każdym fragmencie tekstu i w efekcie mamy literaturę powstałą przy udziale całej wspólnoty NA.
Stworzoną przez uzależnionych – dla uzależnionych.

MATERIAŁY DO MITYNGÓW
WIRTUALNYCH
W obecnym cyklu konferencyjnym wraz z projektem medytacji
SPAD opracowywany był inny, równie ważny projekt – opracowywania narzędzi do mityngów wirtualnych. By zebrać uwagi
i sugestie opracowaliśmy do niego ankietę, która pomogła
nam stworzyć szkic do projektu Najlepsze Praktyki Mityngów
Wirtualnych. Ankieta jest już nieaktualna, ale wstępny zarys
możecie znaleźć pod linkiem: www.na.org/toolbox Otrzymaliśmy odpowiedzi z 22 różnych krajów (Dziękujemy!) Trwają
prace nad utworzeniem szkicu. Mamy nadzieję w następnym
miesiącu przedstawić delegatom jego poprawioną wersję.
Przypominamy, że na stronie www.na.org/virtual znajdziecie materiały do mityngów online, jak również informacje o
imprezach NA. Jeśli macie jeszcze jakieś materiały, których nie
ma na stronie i chcielibyście je przekazać do zamieszczenia, to
podeślijcie je nam na skrzynkę wb@na.org

Jakiś czas temu informowaliśmy o zmianie naszego procesu wpłat z PayPal na Donorbox. Chcieliśmy dokonać tej
zmiany od pierwszego dnia tego roku, ale przedłużyliśmy
termin tak, by każdy miał trochę więcej czasu na zmianę.
Jeśli ustanowiliście miesięczne wpłaty przed lipcem 2021, to
chcieliśmy Was prosić o zamkniecie operacji w PayPal i zlecenie nowej comiesięcznej przez www.na.org/contribute.
Więcej informacji o zleceniu cyklicznych wpłat, jak i instrukcję
jak zamknąć opcję w PayPal znajdziecie pod następującym linkiem: click here for our FAQ.
Przyznajemy, że powstało trochę zamieszanie, ponieważ
wpłaty za pomocą Donorbox pozwalają na robienie operacji
finansowych poprzez PayPal, jednakże używanie do wpłat opcji
Donorbox pozwoli Wam na większą kontrolę nad Waszymi

ZAANGAŻOWANIE W NASZĄ WIZJĘ
Czynimy postępy w kierunku samowystarczalności i nie
musimy już całkowicie polegać na sprzedaży literatury,
ponieważ udaje nam się utrzymywać działania Służb Światowych głównie dzięki dobrowolnym wpłatom członków.
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działaniami (łatwiej możecie zmienić kwotę, wstrzymać wpłatę
i uzyskać potwierdzenie). Poza tym opcja ta pozwala nam na
wzmacnianie naszych procesów płatniczych. Dziękujemy za
Wasze wsparcie!

dla uzależnionych więźniów. Na ten moment mamy też w
US zawarte umowy z kilkoma stanowymi zakładami karnymi,
służbą zdrowia, placówkami zdrowia psychicznego dla młodzieży, a także z lokalnym ośrodkiem resocjalizacyjnym. W US
jest 3000 powiatów, z których sporządzanie umowy wymaga
czasu i uwagi. Mieliśmy też zapotrzebowanie z kilku europejskich wspólnot i prowadzimy z nimi rozmowy na temat
dostępnych możliwości.
Jednym z najważniejszych obowiązków jakie na Służby Światowe nałożyła wspólnota jest ochrona intelektualnej własności i strzeżenie praw autorskich w imieniu wspólnoty. Tablety
dla więźniów są nową drogą niesienia posłania, dlatego
ciężko pracujemy nad tym by z rozwagą wdrożyć te umowy.

Kliknij w link, aby zobaczyć video.

KONFERENCJA SŁUŻB ŚWIATOWYCH
Jak wspominaliśmy na początku wkrótce odbędzie się Konferencja Służb Światowych. Uczestnicy konferencji zdecydowali, że odbędzie się ona online w dniach 22, 23, 29 i 30
kwietnia 2022r. głównie w celu opracowania spraw które nie
mogą być odłożone, oraz by zdecydować o nowej pozycji
książkowej „Duchowa Zasada na Każdy Dzień”. Zainteresowani
będą mogli śledzić Konferencję poprzez streaming, tak jak
podczas ostatniej Konferencji Służb Światowych w 2020 roku.
Jeśli finanse i obostrzenia zdrowotne pozwolą, to następna,
pełna konferencja (WSC) odbędzie się w formie fizycznej w
roku 2023. Tegoroczna WSC skoncentruje się tylko na pięciu
wnioskach, jak również zakłada dyskusję o konferencjach,
które nastąpią po roku 2023. Dokumenty przygotowawcze
do konferencji (CAR, CAT) dostępne są pod linkiem: www.
na.org/conference a wraz z nimi zamieściliśmy krótkie materiały filmowe wyjaśniające potrzebę dyskusji i podjęcia decyzji
w roku 2022.

TABLETY DLA WIĘŹNIÓW
Otrzymujemy od członków wiele zapytań dotyczących tabletów dla więźniów, w kilku zdaniach spróbujemy odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania. Coraz więcej instytucji
resocjalizacyjnych oferuje tablety z pobranymi materiałami,
w niektórych przypadkach jest to darmowa - dla - więźniów
literatura NA. Służby Światowe NA zostały zobowiązane chronić własność intelektualną wspólnoty, tak więc ściąganie literatury na tablety może się odbyć po udzieleniu prawnego
zezwolenia właśnie przez NAWS. Każda z tych umów wymaga
wzmożonej komunikacji z władzami instytucji resocjalizacyjnych, lokalnymi członkami NA i Służbami Światowymi. Pamięć
tabletów ma swoje limity i literatura NA konkuruje z treściami
innych organizacji o miejsce w tej przestrzeni. Wybór materiałów na tablecie należy zwykle do osoby osadzonej. Uzyskanie
zgody w tych przypadkach pozwala na ściągnięcie i kopiowanie materiałów które są aktualnie zamieszczone na naszej
stronie. Należą do nich wersje audio Tekstu Podstawowego,
ulotek i książeczek typu Mała Biała Książeczka, oraz teksty
wprowadzające. Nie ma zgody na zamieszczenie na tabletach żadnych innych książek, bo wiąże się to z chronieniem
praw autorskich i obawami finansowymi. Nadal musimy podchodzić z ostrożnością do przychodów z literatury i mając na
uwadze, że dzięki nim możemy nadal nieść posłanie do uzależnionych którzy wciąż cierpią na całym świecie.
Sprzedaż poza wspólnotą obejmuje głównie książki dla
odsprzedawców, ośrodków dla uzależnionych i instytucji resocjalizacyjnych. Do tej pory sprzedaże te wynosiły 25%naszej
sprzedaży brutto. Część rządowych organizacji w US ma w
swojej ofercie tablety, jednak ich zdecydowana większość jest
dostarczana przez organizacje prywatne, nastawione na zysk.
Uważamy, że nie ma konieczności, ani nie byłoby roztropnym
użyczanie naszych książek organizacjom, które dostarczają
tablety do więzień w celach zarobkowych. Nie byliśmy też
w stanie uzyskać odpowiednich zabezpieczeń, niezbędnych
do ochrony praw autorskich NA. Materiały obecnie zatwierdzone do zamieszczenia zawierają informacje o tym jak znaleźć NA i jakie jest przesłanie NA. Nadal dostarczamy, według
zapotrzebowania -papierowe wersje Tekstu Podstawowego

ZACHĘCANIE CZŁONKÓW DO SŁUŻBY
Następne webinarium dla całej wspólnoty odbędzie się
19 marca w godzinach 19.00 czasu polskiego. Tematem
będzie kwestia przyciągania członków do służby. Członkowie wspólnoty z całego świata będą dzielić się swoimi osiągnieciami, będzie też czas na zadawanie pytań.
Prosimy zwrócić uwagę na czas lokalny, ponieważ w niektórych miejscach nastąpi zmiana czasu z zimowego na
wiosenny.
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ANKIETA DO ULOTKI
“SAMOTNIK”

ważnych informacji. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych nominacją do służby do uzyskania rekomendacji RBZ.
Przygotowaliśmy mały poradnik mający na celu pomoc komitetom lepiej zrozumieć rolę w identyfikacji i ocenie potencjalnych kandydatów w procesie rekomendacji RBZ. Poradnik
zawiera opis samego procesu RBZ, ważne daty i pytania do
kandydatów. Możecie korzystać z niego według potrzeb.
Kopie dostępne są dla uczestników WSC w usłudze Dropbox.
W minionych latach uczestnicy Konferencji mogli nominować
osoby nie rekomendowane przez żadne ciało służb. Przyjrzeliśmy się tym przypadkom i rezultaty wskazują na pewien fakt.
Od początku powstania Panelu Zasobów Ludzkich w 1998
roku tylko jedna nominacja (w roku 2002) bez uprzedniej
rekomendacji została rozpatrzona przychylnie i wybrano służebnego. Fakt ten wskazuje na to, że uczestnicy Konferencji
widzą wartość w ustanowionym przez Panel Zasobów Ludzkich procesie wyborów poprzedzonym uzyskaniem aprobaty
dla osoby nominowanej. Tak więc prosimy by wszelkie nominacje wysyłane do Panelu Zasobów Ludzkich (HRP) poddane
zostały rekomendacji według procesu RBZ. To pomoże nam
zakwalifikować kandydatów jak również da nam wystarczająco dużo czasu na przygotowanie profilu do każdej nominacji. Jako że wybory zostały przeniesione na WSC 2023, to
proces nominacji został przesunięty o cały rok. Ostateczny
termin wysyłania rekomendacji do HRP został wyznaczony na
datę 30 września 2022. Zgłoszenia przyjmujemy już teraz.
Jak zawsze chętnie przyjmiemy Wasze uwagi i sugestie. Piszcie do nas pod adres hrp@na.org.

Na ostatniej Konferencji Służb Światowych zatwierdzono plan projektu aktualizacji jednej ulotki i delegaci zdecydowali,
że będzie to ulotka “Samotnik”. Ulotka ta
była mocno przestarzała, ponieważ świat
bardzo się zmienił od czasu jej wydania.
Przygotowaliśmy ankietę, której celem
jest pomoc w jej aktualizacji: www.
na.org/survey Wszystkich którzy mają jakieś propozycje do
zmian w tej ulotce zachęcamy do udziału w ankiecie, będzie
ona dostępna do sierpnia 2022. Jesteśmy szczególnie zainteresowani doświadczeniami sprzed okresu pandemii. Pomocnym może się okazać przeczytanie ulotki w obecnej formie.
Jest ona zamieszczona pod linkiem www.na.org/ips Aby
zachęcić Was do organizowania warsztatów i spotkań przeznaczonych na pracę nad tym materiałem, przygotowaliśmy
dla Was materiały pomocnicze, w tym PowerPoint. Mamy
nadzieję na uzyskanie od Was sugestii i uwag dotyczących
aktualizacji tej ważnej ulotki.

RAPORT PANELU ZASOBÓW LUDZKICH
Pozdrawiamy z Panelu Zasobów Ludzkich! Jak się domyślacie
następne wybory do służb odbędą się na Konferencji Służb
Światowych w roku 2023, a nie na Konferencji uzupełniającej
w roku 2022. Chcieliśmy w związku z tym przypomnieć kilka

Mamy konto instagramowe na którym zamieszczamy informacje o zlotach i
imprezach NA: @naglobalevents
Na dole naszej stronie w zakładce „About us” znajduje się skrócona lista
zawartości strony na.org. Dostęp znajduje się tutaj: tutaj
W Afryce rozrasta się wspólnota NA. Pracujemy na tym, aby dostarczyć tam
literaturę
1 maja obchodzimy Dzień Służby. Tematyczne grafiki znajdują się pod linkiem:
www.na.org/nawsevents
Tydzień PR będzie trwał od 5 do 11 czerwca. Dajcie nam znać jak zamierzacie
świętować pr@na.org
Rozrasta nam się kolekcja filmików, aby je obejrzeć zajrzyjcie pod link
www.na.org/videos

Jak zawsze zachęcamy Was do nadsyłania sugestii i uwag.
Piszcie do nas We welcome your ideas and input: worldboard@na.org
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