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ważne daty i
ogłoszenia
Zdrowie Psychiczne
w Procesie Zdrowienia
Najnowsza ulotka IP nr 30, jest dostępna
online pod linkiem: www.na.org/ips

i można ją kupić pod linkiem: www.na.org/webstore.
/web
ebst
bst
stor
tor
ore
re.

NAWS jest na Instagramie!
www.instagram.com/narcoticsanonymous

Prosimy w miarę
możliwości o rozważenie
e
wpłaty darowizny na bezpośredni
ś d i link:
li k
www.na.org/contribute

co mogę zrobić?
Jak mogę się zaangażować w ten projekt?

Projekt książki Zasada
Duchowa na Każdy Dzień
NAPISZ COŚ samodzielnie lub z innymi członkami NA na
temat zasad duchowych, które obecnie opracowujemy:
niezależność, świadomość, odwaga, dyscyplina,
elastyczność, dokładność, indywidualność, umiejętność
słuchania, bezsilność, samodyscyplina, zaufanie, pogoda
ducha i „my”.
PRZEJRZYJ gotowe szkice i napisz nam co o nich myślisz.
Materiały dotyczące wdzięczności są już dostępne do
wglądu. Kolejne materiały z Partii nr 4 pojawią się pod
koniec października.
Poprowadź WARSZTATY dotyczące pisania szkiców lub
zbierania uwag od członków. Poszukaj materiałów na stronie.
Odwiedź stronę www.na.org/spad aby być na bieżąco.

Nadchodzące webinaria:
Uczestnicy Konferencji: 17 października, 11.00 (w Polsce 20.00)
Linia telefoniczna: 13 października, 15.30 (w Polsce 00.30)
FD/PR przy Zonach: 10 października, 10.00 (w Polsce 19.00)
Odwiedź stronę www.na.org/webinar, aby dowiedzieć się
więcej.

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

Witajcie! Przed Wami drugi NAWS News w
czasie globalnego lockdownu, który zaczął
się w marcu. Obecny stan personelu i finansowe ograniczenia zmuszają nas abyśmy byli zwięźli, szczególnie dlatego,
że robimy sprawozdania w sześciu językach. Zwartym stylem
skupimy się więc głównie na sprawach związanych z WSC
(World Service Conference) i naszych planach projektów.
Obecna aktualizacja pojawia się niedługo po zakończeniu
Konferencji Światowej 2020. Rozpoczynamy konferencyjny
cykl 2020-2022. Jeden z naszych członków, Junior zakończył
kadencję po 12 latach poświęconych służbie. Cieszymy się
jednak, że nadal będzie służył w Grupie Planów Biznesowych,
jest to grupa robocza pomagająca Służbom Światowym w
sprawach finansowych. Doświadczenie Juniora jako biznesmena i ekonomisty, jak również jego wiedza o Służbach Światowych NA czyni go wartościowym członkiem tej grupy.
Tak jak wcześniej pisaliśmy, z wdzięcznością powitaliśmy
naszych nowo wybranych członków Służb Światowych i
wybraliśmy nowy Komitet Wykonawczy. Tali z Hawajów
będzie służyła jako nasz koordynator, Tim z Australii jako
zastępca koordynatora, Irene z Irlandii jako sekretarz, a Jack z
Waszyngtonu jako nasz skarbnik.
Trudno jest witać i wprowadzać nowych członków Służb
Światowych bez uścisków i bez okazji zjedzenia wspólnego
posiłku, czy też bez wspólnego udania się minibusem na
mityng. Próbujemy przystosować się do naszej nowej rzeczywistości i na teraz oznacza to mityngi online, publikacje
elektroniczne i redukcję personelu. Duża ilość prac odbywa
się w Waszym imieniu – o wiele więcej niż możemy opisać
tutaj - chętnie rozpoczynamy nowy cykl.

DRUGA CZĘŚĆ KONFERENCJI
SŁUŻB ŚWIATOWYCH
Druga część Konferencji Służb Światowych rozpoczęła się 24
kwietnia i oficjalnie zakończyła 13 sierpnia, kiedy to podsumowanie decyzji zostało zamieszczone na stronie na.org. Była to
pierwsza wirtualna Konferencja Służb Światowych i rozciągnęła
się ona pomiędzy początkiem a końcem WSC przez okres
szesnastu tygodni! Wspominaliśmy o tym w Części Pierwszej
czerwcowego NAWS News.
Część Druga Konferencji miała miejsce w dniach 7-9 sierpnia.
Decyzje podjęte podczas Konferencji to:
• Przyjęcie Regionu Minas (Brazylia) oraz Regionu Północn-Zachodniej Rosji jako uczestników Konferencji. Witamy!
• Przyznawanie uczestnictwa w konferencji tylko od zon,
które uformowały się przed WSC 2018, do czasu, kiedy nie
zakończy się proces ustalania kryteriów uczestnictwa.
• Dalsze odroczenie przeglądu dokumentu Intelektualnej
Powierzonej Własności Wspólnoty FIPT.
• Jednomyślne zaaprobowanie ulotki Zdrowie Psychiczne w
procesie Zdrowienia.
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Aktywności na czerwiec – wrzesień 2020
Trwa 2020, które to trwało bez prze-rwy przez 3 dni, od 4-7 września.
Celem imprezy było świętowanie
zdrowienia i wzrost darowizn pojedynczych członków na cele Służb
Światowych. Głównym motywem
było zastąpienie wpłaty jaką ten
region przekazuje każdego roku,
co w tym roku nie jest możliwe,
ponieważ większość kwoty
pochodziła ze zlotów.
To niezwykłe wydarzenie adresowane do tysięcy członków NA miało w swoim harmonogramie mityngi trwające po wiele godzin i pomogło
w zebraniu ponad $52 000 przeznaczonych na jednorazową
darowiznę dla NAWS oraz zainicjowaniu darowizn cyklicznych,
których łączna wartość wynosi $2500 miesięcznie.
Dziękujemy Regionowi Washington/Północne Idaho i wszystkim którzy pracowali ciężko by to wydarzenie się odbyło.
Jeśli mieliście okazję dołączyć, to wiecie, że była to wspaniała
impreza celebrująca zdrowienie w NA.
Na prośbę organizatorów przygotowaliśmy serię filmików
które objaśniają czym są Służby Światowe NA i niektóre z działań, którymi się zajmujemy. Jeden z nich objaśnia działania PR
inny pracę FD. Przygotowujemy skrócone wersje tych 3 długich
filmików do zamieszczenia na stronie na.org, dla uczestników
Konferencji i innych zainteresowanych członków NA, a także na
użytek spotkań komitetów jak i imprez.

ZDROWIE PSYCHICZNE
W PROCESIE
ZDROWIENIA
Najnowsza ulotka NA, IP nr 30 jest
dostępna online: www.na.org/ips
i można ją kupić odnajdując pod
numerem katalogowym #3130, w
cenie 33 centów za sztukę na www.
na.org/webstore.
Jesteśmy poruszeni jednogłośnym
poparciem dla tej ulotki na WSC. Ulotka
zawiera doświadczenia członków NA,
a wszyscy wiemy, że terapeutyczna
nie ma sobie równych.
wartość dzielenia się doświadczeniem
do
W ulotce jest napisane: „Zyskujemy poczucie przynależności,
kiedy możemy się zidentyfikować z innymi na mityngach”.
Mamy nadzieję, że ta nowa pozycja pomoże uzależnionym w
identyfikacji i zdrowieniu.

ZAANGAŻOWANIE W NASZĄ WIZJĘ
Wiemy już od dawna, że poleganie na sprzedaży literatury jako
większości przychodów NAWS nie jest podejściem rozsądnym.
Globalny lockdown doprowadził wiele spraw do stanu krytycznego. Wiele miejsc i regionów które czerpały fundusze na
dalsze fukcjonowanie głównie z organizacji wydarzeń wspólnotowych, odczuło to samo. Wszyscy musimy współpracować,
by wyrównać przychód, który został utracony na wielu poziomach służby.
Obecnie, głównym celem, poprzez który możemy okazać zaangażowanie w naszą wizję (Invest in Our Vision (IIOV) jest zwiększenie do końca października 2020 r. ilości cyklicznych miesięcznych
darowizn do 1000. W lutym tego roku było tylko 50 cyklicznych
darowizn. Na dzień 20 września liczba ta wzrosła do 652.
Prosimy o rozważenie wpłaty darowizny w miarę możliwości:
www.na.org/contribute i pomoc w rozpowszechnieniu tej
informacji.
Cykliczne darowizny zapewniają stabilne źródło dochodu dla
Światowych Służb NA. Jak powiedział jeden z naszych członków, jeśli każdy z członków NA, obecnych na Światowym Zlocie
NA w Orlando wpłaciłby $20 miesięcznie, to przyniosłoby to
ponad $5 000 000 nowego dochodu dla Służb Światowych NA
i zredukowałoby zależność od dochodu z literatury. Dla wielu z
nas może to być nowy sposób myślenia o finansowaniu Służb
Światowych, ale takie rozwiązanie jest możliwe do zrealizowania. Dziękujemy za wszystko co robicie dla NA.
Wielu z Was słyszało o wydarzeniu zorganizowanym przez
Region Washington/Północne Idaho, zatytułowanym Podróż

AKTUALNOŚCI FINANSOWE
Podczas pisania tego artykułu nadal więcej niż połowa personelu jest na przymusowym urlopie, a nasze rezerwy utrzymują
nas na mocno zredukowanym poziomie. Online spotykają się
Służby Światowe i grupa robocza zajmująca się opracowywaniem Zasady Duchowej na Każdy Dzień, jak i grono Delegatów
Europejskich, czy też Forum Kanadyjskie, do których to zwykle
podróżowaliśmy. Czynsz, sprzęt i inne koszty ogólne w pięciu
lokalizacjach są bieżącymi zobowiązaniami wynikającymi z
kontraktów i nie mogą być zmienione zbyt szybko.
Wiele innych wydatków jest zobowiązaniami powierzonymi
Służbom Światowym NA przez WSC. W momencie publikacji niniejszego biuletynu - przy zachowanym dystansie
społecznym – opracowywany jest nasz roczny audyt. Mamy
także wiele tysięcy dolarów prawnych wydatków głównie z
powodu dwóch spraw sądowych, wniesionych przeciwko
Służbom Światowym w Stanach Zjednoczonych i w Rosji. Na
ten moment nie możemy powiedzieć zbyt dużo w tej kwestii,
dopóki rozprawy się nie zakończą, ale wszystko, co mogliśmy
ujawnić, przekazaliśmy uczestnikom Konferencji.
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wrzesień 2020
Narzędzi Służenia: Najlepsze praktyki mityngów online oraz
Niesienie posłania efektywnie i wirtualnie. Zapotrzebowanie
na narzędzia dla mityngów online nigdy nie była dla wielu z
nas bardziej wyraźna niż teraz. Mityngi online zdają się być
jedną z najważniejszych spraw w tym cyklu. Zebraliśmy już
bezcenny zasób przydatnych materiałów i zamieściliśmy je
tutaj: www.na.org/virtual.
Odbyliśmy już kilka otwartych dla każdego członka spotkań
online. Ostatnie miało miejsce w czerwcu. Kiedy planowaliśmy
to spotkanie zakładaliśmy, że będzie na nim obecnych około
200-300 członków. W trakcie rozszerzyliśmy jednak spotkanie
do 1000 osób, a i tak okazało się że nie wszyscy się pomieścili.
Mamy zamiar zorganizować więcej webinariów w tym temacie
i tym razem będziemy bardziej przygotowani.
Planujemy także przygotować ankietę online, żeby zebrać
pomysły na to, co powinno być zawarte w narzędziach do
mityngów online. Mamy nadzieję, że lokalne struktury służb –
włączając regiony i fora zon podejmą dyskusję na ten temat i
podeślą pomysły do tego projektu, by można było wspólnie
powziąć plany na przyszłość. Zarys warsztatów i ankieta online
będą zamieszczone 17 października po webinarium uczestników Konferencji.

PROJEKTY 2020-2022
Niedawno zakończyła się Konferencja, nowi członkowie dołączyli do Służb Światowych i jesteśmy gotowi zaplanować pracę
nad świeżo przyjętymi projektami. Ważne, żebyśmy pamiętali,
że obecnie mamy naprawdę trudne czasy. Uczestnicy WSC
zauważyli, że obecny kryzys może mieć wpływ na realizację
projektów i dali temu wyraz przez wniosek V3:
Jako uczestnicy WSC 2020 oświadczamy, że rozumiemy
i akceptujemy fakt, iż plany projektów były stworzone
i przekazane przed obecnym kryzysem światowym i
obostrzeniami związanymi z kwarantanną, tak więc
praca nad nimi będzie przebiegać tylko, jeśli będą
dostępne zasoby. Rozważymy po kolei każdy plan
projektu zaprezentowany w cyklu 2020-2022, kierując
się obowiązującymi obecnie wytycznymi Konferencji.
Dostarczymy także najważniejsze plany dla nowych i
istniejących ulotek zdrowieniowych, tematów dyskusyjnych i lokalnych planów narzędzi do służenia.
116tak, 10nie, 2wstrzymane, 2 obecnych nie głosujących
91%konsensus
Próbujemy powziąć elastyczne podejście do projektów. Planujemy utrzymać tylko dwie grupy: istniejąca grupa robocza SPAD
(zajmująca się opracowaniem Zasady Duchowej Na Każdy Dzień)
będzie kontynuowała pracę, a grupa zajmująca się Zasadami
Operacyjnymi FIPT z ostatniego cyklu kontynuować pracę nad
projektem FIPT w obecnym cyklu w niezmienionym składzie, z
wyjątkiem Mario, który został wybrany jako jeden z koordynatorów WSC. Do projektu Rola Zon wyznaczyliśmy spotkania online,
które odbywają się regularnie. W przypadku innych projektów
mamy zamiar użyć webinaria, grup docelowych i ankiet. To
podejście pozwala nam zaangażować do udziału w projektach
jak największej liczby osób.

FIPT

W minionym cyklu mieliśmy projekt FIPT, na podstawie którego
powstały trzy wnioski CAR 2020. Jeden z wniosków mówił o
zapoczątkowaniu procesu wprowadzania poprawek w dokumencie Powierzona Intelektualna Własność Wspólnoty w
cyklu 2020-2022. Musimy wprowadzić poprawki do FIPT, aby
zgodnie z decyzją WSC 2018 umożliwić Delegatom Zon pełne
uczestnictwo wraz z prawem do głosu na Konferencji. FIPT
odnosi się wyłącznie do delegatów regionalnych jako ustanawiających decyzje. Aby można było umożliwić delegatom zon
pełnoprawne uczestnictwo w Konferencji i wliczać ich głosy na
tematy związane z FIPT jak np. aprobowanie literatury, musimy
zaktualizować FIPT. W tym celu spotykać się będzie ta sama
grupa, która pracowała nad szkicem poprawek do FIPT. Szkic
będzie udostępniony Wspólnocie do 6-miesięcznego przeglądu, następnie będzie udostępniony w przygotowującym do
Konferencji dokumencie CAR 2022

SPAD
Jest to drugi cykl projektu Zasada
Duchowa Na Każdy Dzień. Jesteśmy na dobrej drodze do włączenia zatwierdzonego szkicu w
przygotowujący dokument konferencyjny CAR na 2022 rok.
Zamieściliśmy zapowiedź czwartej partii do przeglądu i poprawek na www.na.org/spad razem z materiałami do warsztatów
przeznaczonych do użytku online. Nadal zachęcamy członków do pisania o duchowych zasadach. Na stronie projektu
dostępne są cytaty wprowadzające do pracy i formularze
online: www.na.org/spad.

PRZEGLĄD IP
Konferencja przyjęła projekt przeglądu przynajmniej jednej ulotki IP. Za pomocą ankiety
CAR uczestnicy konferencji wybrali ulotkę IP
nr 21, zatytułowaną Samotnik, jako pierwsza
ulotkę do poprawy. Ulotka Samotnik była
napisana w roku 1986 przed erą telefonów,
maili i ogólnoświatowej siatki internetowej.
Będziemy za pomocą ankiet zbierali pomysły
na aktualizację. Ostateczny szkic do zaaprobowania znajdzie się w przygotowującym
do Konferencji dokumencie CAR. Mamy
nadzieję że szkic będzie gotowy na WSC
2022, ale jeśli się nie uda, zaproponujemy go
w roku 2024. Mamy również kilka innych projektów do pracy w tym cyklu, włączając w to Tematy Dyskusyjne, zrozumienie co jako NA chcemy przekazać o DRT/MAT
jako że odnosi się do NA, oraz Rolę Zon. Wkrótce napiszemy
o tym więcej.

LOKALNE NARZĘDZIA SŁUŻENIA—
MITYNGI ONLINE
Lokalne narzędzia służenia nie są nowym
projektem. W trakcie pisania tego artykułu na ukończeniu są Podstawy GSR.
Materiał będzie zamieszczony na stronie
projektu www.na.org/toolbox razem z
Podstawowymi informacjami na temat podejmowania decyzji na drodze konsensusu CBDM oraz Służbą w
małych i odizolowanych społecznościach. Na WSC zdecydowano o dwóch powiązanych zagadnieniach wstępnych do
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Aktywności na czerwiec – wrzesień 2020
• Zamieszczamy nowo tłumaczone ulotki i książeczki na
na.org i dodajemy wersje elektroniczne tłumaczonych Tekstów Podstawowych na portal komercyjny, którego używamy.
• Jesteśmy na ostatnim etapie ukończenia siedmiu tłumaczeń literatury: francuska szósta edycja Tekstu Podstawowego, nepalski Tekst Podstawowy, Tekst Podstawowy w
języku kannada, Tekst Podstawowy w języku suahili, portugalskie (brazylijskie) Życie w czystości, greckie Życie w
czystości, i hiszpańskie Cuda się zdarzają. Do tego w toku
jest ponad dwadzieścia tłumaczeń ulotek i książeczek.
• Zorganizowaliśmy siedem webinariów od czasu wydania
ostatniego NAWS News: PR/FD, Infolinia, Wprowadzenie
do WSC, Zony US i Pisanie Kroków dla więźniów.

Trzy ostatnio najbardziej
„lajkowane” posty

RAPORT HRP
INSTAGRAM

Pozdrawiamy z Panelu Zasobów Ludzkich. Mamy nadzieję że
wszyscy są bezpieczni i zdrowi w tych czasach próby. Cieszymy się,
że możemy przedstawić pokrótce to, czym się zajmujemy podczas
przejścia w nowy konferencyjny cykl 2020-2022.
Nietypowy harmonogram WSC 2020 dał nam możliwość, aby przechodząc z cyklu 2018-2020 na dwóch ostatnich webinariach spotkali się razem odchodzący członkowie panelu z obecnymi i nowo
powołanymi członkami panelu. Ustaliliśmy tam podstawy planu
działania dla obecnego cyklu. Miało to wielką wartość i chcieliśmy
polecić tą formę przekazywania służby jako ważną praktykę części
procesu HRP. Jedną z rzeczy na których się skupiamy w naszym
planie jest proces RBZ. Rekomendacje RBZ dają możliwość zgłaszania swoich potencjalnych kandydatów przez Regiony, Służby
Światowe i Zony. Trzeba pamiętać ze rekomendacje RBZ nie są tym
samym, co nominacje. Link do szczegółowych informacji znajduje
się tutaj: www.na.org/?ID=HRP-Info8&ID=HRP-Info8 Zachęcamy struktury służb, aby zaczęły oceniać zdolności przywódcze
członków w ich społecznościach, aby ustalić czy jego wsparcie
będzie wystarczające do rekomendacji RBZ. Bazując na doświadczeniach z przeszłości, można stwierdzić, że WSC ceni sobie rekomendacje RBZ. W tym cyklu chcemy rozbudować narzędzia które
wesprą i wzmocnią proces RBZ.
Zgłębiamy także trzy inne zagadnienia. Więcej dowiecie się o nich
w następnym raporcie HRP. Zawierają one:
• Ocenę wartości światowych zasobów ludzkich.
• Zasadność wymagania referencji od nominowanych osób
(szczególnie tych, które uzyskały nominacje RBZ).
• Wpływ na nominacje od członkow Konferencji
W dalszych stadiach cyklu zamierzamy szczegółowo informować
o postępach i możliwych rekomendacjach na każdy z powyższych
zagadnień.
W duchu zwartego tekstu na tym zakończymy. Jak zawsze mile
widziane są Wasze uwagi. Piszcie do nas pod adres: hrp@na.org.

Jak zapewne słyszeliście otworzyliśmy konto na Instagramie
@narcoticsanonymous Zachęcamy do publikowania grafik,
memów, pomysłów do zamieszczenia, warunkiem jest to, że
są waszego autorstwa lub pochodzą z domen publicznych,
nie pokazują twarzy członków i znajdują się interesie całej
wspólnoty światowego NA. Swoją radością dzielcie się na:
socialmedia@na.org

WCNA
Pomimo, że trwają niezbędne logistyczne przygotowania do
Zlotu Światowego WCNA w Melbourne, z powodu globalnej sytuacji, obostrzeń zdrowotnych, podróżnych/granicznych, obecnie
nie możemy zdecydowanie określić czy dalsze przygotowania są
możliwe. Jeżeli chodzi o planowanie, to powinniśmy się wstrzymać do końca roku kalendarzowego. Będziemy na bieżąco informować Wspólnotę, w miarę dostarczonych nam informacji.

KILKA INNYCH SPRAW
KTÓRYMI SIĘ ZAJMUJEMY:
• Wszystkie nasze oddziały kontynuują realizację zamówień
literatury. Ilość zamówień wzrosła, jednak wciąż jest o wiele
mniejsza niż przed pandemią COVID19
• Odpisujemy na maile, włączając listy H&I i wysyłamy książki
do więzień. Nadal wysyłamy darmową literaturę do społeczności, które jej potrzebują
• Kontynuujemy rejestrację, odnawianie praw autorskich i
znaków firmowych na całym świecie, jak i licencjonowanym sprzedawcom.
• Staraliśmy się poprawić niektóre słabości naszych starzejących się rozwiązań sieciowych. Dowodem na konieczność
wprowadzenia tych zmian był niedawny atak złośliwego
wirusa ransomware, który na szczęście został odparty (i nic
nas to nie kosztowało).
• Dodaliśmy (nareszcie) systemowe opcje serwisowe w
dodatku do Przewodnika po Lokalnych Służbach.
• Dodaliśmy język hiszpański i tajski obok arabskiego,
węgierskiego i rosyjskiego do zakładki z Tekstem Podstawowym w wersji audio. Są one opublikowane do darmowego pobrania na: https://www.na.org/?ID=bt-aud.

NA ZAKOŃCZENIE
W imieniu Wspólnoty pracujemy nad wieloma innymi rzeczami.
Więcej na temat działań PR, tłumaczeń i reszty napiszemy wkrótce.
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