NA WORLD SERVICES NEWS

VOLUME ONZE | NÚMERO QUATRO | SETEMBRO DE 2015

ACONTECIMENTOS DOS SERVIÇOS MUNDIAIS
DE NA QUE PODEM SER DO SEU INTERESSE...
Pedimos que divulguem esta página por e-mail, ou forneçam uma cópia ao seu CSA, CSR e demais
membros interessados. Continuamos incentivando as pessoas a fazer sua assinatura eletrônica
da The NA Way e do NAWS News. Esta iniciativa contribuirá para o aumento da eficiência
da comunicação e redução dos custos de distribuição.

Convenção Mundial: O relatório final da WCNA 36 não foi concluído e as inscrições ainda estão sendo
computadas. Já podemos perceber o crescimento da irmandade e novas oportunidades de RP no Brasil
como resultado do evento.
Projeto das Tradições: A etapa de revisão e comentários das Tradições Sete a Dez terminou em 31 de
agosto; o prazo para as Tradições Onze, Doze e a conclusão do livro encerra-se no dia 30 de setembro de
2015. Neste momento, preparamos o texto para inclusão no Relatório da Agenda da Conferência (conhecido em inglês como CAR), e agradecemos aos companheiros que participaram do processo.
Grupo de trabalho sobre Tomada de decisões na Conferência Mundial de Serviço (WSC): Apresentaremos
ferramentas e recursos para ajudar os Facilitadores da WSC, juntamente com a votação eletrônica na
Conferência. O grupo de trabalho também debate os processos de discussão de ideias na WSC e de encaminhamento de comentários e sugestões relativos ao Planejamento Estratégico dos Serviços Mundiais
de NA. Publicaremos pesquisas de opinião no CAR para recolher informações sobre a irmandade.
Grupo de trabalho de Planejamento do nosso futuro: O workshop do Papel das Zonas está disponível
em www.na.org/idt. Pedimos às zonas que participem e nos encaminhem seus comentários e sugestões.
Reunimos algumas informações básicas sobre cada zona, que serão compartilhadas em breve. Quando o
CAR for distribuído, pretendemos elaborar também uma apresentação sobre a sustentabilidade da WSC.
Grupo de trabalho da Partilha de Delegados: O grupo distribuiu uma pesquisa aos participantes da conferência, com o intuito de formatar a sessão de Partilha de Delegados na próxima WSC e para elaborar os
workshops do domingo anterior à abertura da WSC.
Grupo de trabalho para Assento na WSC: Oito regiões solicitaram assento na WSC 2016. O grupo de trabalho analisa cada um dos pedidos e faz as suas recomendações ao Quadro Mundial. Os relatórios do grupo
de trabalho e do quadro serão publicados em janeiro de 2016, juntamente com o material do CAT (sigla
em inglês para o Procedimento de Aprovação da Conferência).
Projeto do Sistema de Serviços: Realizamos duas reuniões virtuais para oferecer uma visão geral do projeto e debater os esforços de implantação local, e ainda pretendemos promover outras. Esperamos concluir neste ciclo as seguintes minutas: do Guia Básico do Sistema de Serviços, do Guia Básico de Serviços
Locais e do Guia Básico de Suporte aos Grupos. Também desejamos postar na página www.na.org/servicesystem as ferramentas criadas nas localidades e os materiais dos seminários on-line.
Reuniões virtuais: Se você quiser participar da discussão de problemas e soluções, pedimos que informe
seu nome, encargo no serviço e região e/ou área para os seguintes e-mails: events@na.org para convenções, HandI@na.org para H&I e comitês de Trabalho de Passos com Internos, PR@na.org para servidores
de confiança de RP/IP e servicesystem@na.org para o Sistema de Serviços.
Panfletos de serviço: Destacamos este valioso recurso para os grupos e membros, disponível on-line no
endereço: www.na.org/?ID=servicemat-svc-pamphlets.
Finanças: Pela primeira vez na nossa história, as contribuições da irmandade superaram um milhão de
dólares no exercício fiscal encerrado em 30 de junho de 2015. Convidamos os companheiros a participar do trabalho dos Serviços Mundiais de NA, tornando a recuperação acessível aos adictos no mundo e transformando a nossa Visão em realidade, através de contribuições financeiras no nosso portal
www.na.org/contribute.
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