• Definiremos dias especiais para celebrar temas
como serviço, apadrinhamento, e adotaremos
uma semana voltada para relações públicas em
NA.
• Aprovamos as discussões temáticas da irmandade
a serem debatidas nos próximos dois anos.
Agradecemos a todos os que participaram da
pesquisa do CAR para a escolha dos temas abaixo.
Acesse www.na.org/IDT.
• Atração de companheiros para o serviço
• Levar a mensagem de NA e tornar NA
atrativo
• Aprovamos os planos de projeto para este ciclo
da conferência. Vocês receberão mais informações
sobre o assunto logo depois que o Quadro
Mundial tiver a oportunidade de se reunir. Confira
aqui as novidades: www.na.org/projects.
• WSC do futuro
• Novo livro de meditações diárias
• Folheto sobre saúde mental/doença mental
• Treinamento e ferramentas

maneiras de se envolver no serviço

O que posso fazer?

“DEUS, conceda-nos a sabedoria para servirmos de
de abril – 5 de maio
acordo com os29
Seus
divinos preceitos. Inspire em
nós um sentido do Seu propósito. Faça-nos servidores da Sua vontade e conceda-nos um laço de
abnegação, para que esta seja verdadeiramente a
Sua obra, não a nossa – para que nenhum adicto,
em nenhum lugar, precise morrer dos horrores da
adicção.”

Temos uma nova oração do serviço
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Saindo da
gráfica!

• Esta foi a primeira Conferência Mundial
de Serviço (WSC) de NA em que foram
tomadas decisões formais sem a utilização de
procedimentos parlamentares.
• O Delegado Regional (DR) e o Delegado Regional
Suplente (DS) do Irã e o DS da Nova Zelândia
receberam autorização para participação remota,
inclusive nos debates em pequenos grupos.
• Delegados de cinco fóruns zonais estiveram
presentes na WSC 2018 como participantes
sem direito a voto. A conferência aprovou
um novo procedimento: os fóruns zonais que
representarem duas ou mais regiões sem assento
na Conferência Mundial de Serviço poderão
enviar um delegado zonal para as futuras WSCs,
que terá os mesmos ”direitos” das regiões
credenciadas, tais como custeio de viagem à
conferência, possibilidade de levar um suplente e
direito de voto na WSC.
• Aprovamos por consenso suspender a cláusula
de inspeção prevista nas Regras Operacionais do
FIPT (documento de Custódia da propriedade
intelectual da Irmandade), até que uma
alteração seja proposta no Relatório da Agenda
da Conferência (CAR) de 2020. Chegamos a uma
resolução favorável quanto a dar andamento à
solicitação de inspeção recebida no ano passado.
A inspeção já foi realizada e os resultados estão
publicados em www.na.org/fipt.

Realizações

A primeira sessão da WSC 2018 foi encerrada com a
Oração da Serenidade falada em 25 idiomas.

Oração da Serenidade

Destaques da WSC 2018
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WSC 2018

Nossa irmandade global diversificada reuniu-se de 29 de
abril a 5 de maio de 2018 em Woodland Hills, Califórnia,
para uma Conferência Mundial de Serviço (WSC) produtiva,
desafiadora e receptiva. O tema da WSC 2018, “Sobre essa
base comum nos mantemos comprometidos”, visava incentivar a unidade e a coesão, a fim de nos direcionar para o
bem maior em nossos esforços de serviço no mundo todo
e nos impulsionar para o cumprimento da nossa visão.
Muitos dos presentes provavelmente irão dizer que foi a
nossa melhor conferência em muito tempo, e que tiveram a sensação de fazermos juntos o que nenhum de nós
consegue fazer sozinho.
Esta edição do NAWS News oferece uma
visão geral dos trabalhos e decisões da
semana do evento. O presente relatório não
reflete todos os debates realizados durante
a conferência. Os destaques aqui relatados
são apenas uma síntese de algumas das
atividades. O resumo das decisões tomadas
durante a WSC está disponível na página
www.na.org/conference. Uma minuta preliminar das atas da conferência será publicada e distribuída aos delegados quando
estiver disponível.
A WSC 2018 pareceu iluminar o coração dos
servidores de confiança comprometidos e
focados em nosso bem-estar comum. A sessão
de Assuntos Antigos, que oportunamente passou a se chamar sessão de Debates e Decisões do
CAR, começou mais cedo do que nas conferências anteriores, no domingo 29 de abril, e terminou no dia 30 de abril. A conferência concordou
em alterar o limiar de votos, passando agora a ser
exigida maioria de dois terços para todas as decisões, exceto
para as eleições, e foi previamente determinado que qualquer resultado que atinja 80% dos votos será considerado
um consenso. Pela segunda vez usamos votação eletrônica,
e o processo foi relativamente tranquilo. O Quadro Mundial
não publicou moções no CAR. Algumas moções regionais
foram aprovadas, inclusive a que pleiteava reconhecimento
dos participantes com assento que não puderam comparecer à WSC por problemas de visto. Essa decisão permitiu que
eles tivessem participação virtual na conferência. Um dos
muitos momentos memoráveis na WSC 2018 foi quando o
delegado e o suplente do Irã e o suplente da Nova Zelândia participaram remotamente. A sala ficou carregada de
energia quando os presentes na conferência puderam ver
os participantes remotos, e estes puderam enxergar os delegados na conferência. Os participantes virtuais conseguiram
até tomar parte nas discussões em pequenos grupos. Nós
sentimos uma verdadeira conexão.

WSC2018

SOBRE ESSA BASE
COMUM NOS MANTEMOS
COMPROMETIDOS

Atividades da WSC 2018
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Uma das sessões canceladas seria para estruturar as discussões temáticas da irmandade de 2018-2020: “Levar a
mensagem de NA e tornar NA atrativo” e “Atração de companheiros para o serviço”. Ficou decidido que os participantes
da conferência farão esse trabalho em uma reunião virtual.
As temáticas acima foram as mais pedidas na pesquisa do
CAR 2018. Tivemos 114 delegados regionais (DRs), 13 membros do Quadro Mundial e 89 delegados suplentes (DS) presentes na WSC 2018. Também, pela primeira vez, contamos
com a presença de delegados zonais na conferência. Cinco
delegados zonais estiveram presentes na WSC 2018 como
participantes sem direito a voto: respectivamente, os delegados do Fórum Ásia-Pacífico, da Assembleia Canadense, da
Reunião dos Delegados Europeus, do Fórum Zonal de Língua Russa e do Fórum Zonal do Sul (EUA).
Experimentamos diversos processos novos. Nosso consultor parlamentar, que vem testemunhando todas as conferências mundiais há décadas, observou que,
finalmente, parecíamos querer que os novos
processos funcionassem. A conferência aprovou como mudança permanente o conjunto
de procedimentos experimentais que testamos durante a WSC 2018, embora tenha concordado também que precisamos aperfeiçoar
melhor o processamento de novas ideias.
Foram aprovados todos os projetos apresentados no material para o Procedimento de Aprovação da Conferência de
2018, incluindo planos de projetos presenciais para um folheto sobre saúde mental/
doença mental, um novo livro de meditações e a WSC do futuro. Também houve a
aprovação de grupos de trabalho virtuais e/
ou reuniões virtuais para as Regras Operacionais e boletins do FIPT, credenciamento de
assentos na WSC, ferramentas para serviços
locais, convenções, eventos e partilha de delegados. Abordaremos todos esses projetos nas
futuras edições do NAWS News e no site na.org
depois que o Quadro Mundial se reunir para formar os novos
grupos de trabalho.
Estamos entusiasmados com todas as novas possibilidades
para o próximo ciclo bienal - os novos projetos, grupos de
trabalho e membros do Quadro Mundial. Mas, como sempre, precisaremos de recursos para implementar todo esse
trabalho. Agradecemos pelo aumento das contribuições
para os Serviços Mundiais ao longo do último ciclo, pois elas
ajudam a viabilizar o cumprimento das metas estabelecidas
pela conferência. Nosso compromisso é fazer o melhor possível com os recursos disponíveis, assim como todos vocês
fazem em seu serviço nas áreas e regiões. Obrigado pela
confiança e comprometimento de todos. Não poderíamos
realizar este trabalho sem o seu apoio. Agradecemos em
nome dos Serviços Mundiais e de todas as comunidades
que se beneficiam com as suas contribuições.

Além da sessão de sábado
intitulada Nossas Soluções
(fórum aberto focado em
soluções bem-sucedidas
para os desafios do serviço de NA), o grupo de
trabalho para Partilha de
Delegados organizou
para a última sessão de
domingo à noite uma
dinâmica
chamada
“encontro rápido”. Os
participantes se reuniram em salas de
apoio, com cadeiras
arrumadas em duas

delegados

Partilha de

Antes da abertura oficial da Conferência Mundial de Serviço,
os participantes e os membros locais de NA desfrutam de
um Dia da Unidade repleto de recuperação e partilhas. No
sábado, 28 de abril, passamos juntos o Dia da Unidade, que
incluiu uma visitação e almoço no Escritório Mundial de Serviço, uma tarde de oficinas históricas e de serviço e uma reunião internacional de recuperação à noite, seguida de baile
e mercado mundial. Essas atividades ajudam a fortalecer os
laços entre os integrantes da conferência de forma a unificar
nossos esforços, e vão muito além dos trabalhos da WSC.
A área West End sediou os esforços de hospitalidade, coordenando os voluntários das áreas West End e do vale de San
Fernando, bem como de outros membros da região Southern California. Os companheiros locais estiveram disponíveis durante toda a semana para oferecer transporte para
o aeroporto, caronas para as reuniões e inestimáveis informações sobre as melhores lojas, restaurantes e outros recursos locais. Pelos seus incansáveis esforços durante a semana
da conferência, queremos deixar registrado nosso sincero
“muito obrigado”!
Dando continuidade ao espírito do Dia da Unidade, nossa
primeira sessão (denominada “Primeiro as primeiras coisas”) marcou a abertura oficial da 34ª Conferência Mundial
de Serviço no domingo dia 29 de abril às 9:00 h. Contamos
com a presença de 114 regiões com assento (de um total de
118 regiões com assento na WSC). Dos delegados regionais
presentes, 65 eram dos EUA, 5 do Canadá e 22 não eram dos
EUA. Convidamos as três mais novas, Grande São Paulo, HOW
e Região Rio de Janeiro, a compartilhar informações sobre
suas regiões. A seguir, fizemos a nossa contagem regressiva,
identificando os recém-chegados à WSC e os companheiros com mais tempo de participação na conferência. Depois
de formarmos um círculo, seguiu-se um instante de silêncio
e depois a Oração da Serenidade em cada um do 25 idiomas falados nesta conferência. Poucas experiências da WSC
podem ser comparadas ao impacto espiritual e emocional
de participar de um círculo e rezar em 25 idiomas.

o dia da unidade e a abertura da WSC 2018
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Temos o prazer de informar que os novos procedimentos
visando racionalizar os debates e as decisões a respeito
do material do CAR e do CAT, ao que parece, funcionaram
muito bem. Conseguimos transitar pelas moções com eficiência, sobrando tempo para as outras sessões da WSC.
Concluímos o trabalho do material do CAR e CAT dentro do
horário agendado, com intervalos razoáveis para descanso e
sem precisar estender as sessões até tarde da noite.

Procedimentos da WSC

fileiras, uma de frente para a outra. Cada participante recebeu
um livreto com 20 sugestões de perguntas “para conhecer
você”, algumas com foco no serviço e na recuperação de NA,
outras sobre vida pessoal e experiências. Cada dupla então
conversou por dois ou três minutos para se conhecer melhor.
Os livretos continham páginas em branco para os participantes fazerem anotações e escreverem o contato uns dos outros.
Em todas as salas podiam se ouvir conversas animadas, risadas e abraços. Com as cadeiras colocadas lado a lado em um
espaço apertado, os participantes se inclinavam para compartilhar suas perguntas e respostas, criando uma improvável intimidade em um local lotado e barulhento. Quando
chegava o momento de se revezar, muitos terminavam a
conversa com abraços, consideração mútua e prometiam
manter contato.
Os facilitadores da sessão (equipes de dois delegados regionais) coordenaram os revezamentos dos participantes nos
intervalos programados, e depois organizaram um debate no
grupo grande para permitir que os membros avaliassem sua
experiência geral e como a sessão os ajudaria a prestar serviço
na WSC. A avaliação geral foi que, quando temos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, lembramos que não
importa de onde viemos, pois somos todos apenas adictos
em recuperação reunidos no serviço para apoiar o propósito
primordial de NA.
Os roteiros de sessão e materiais para o workshop Nossas Soluções e a sessão de Partilha de Delegados estão disponíveis no
Dropbox da WSC. Segue o link: https://bit.ly/2tamS4G.

Junho de 2018

of Decisions
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Houve várias sessões da conferência dedicadas ao documento de Custódia da propriedade intelectual da irmandade

Custódia da propriedade intelectual
da irmandade (FIPT)
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Second Draft Summary

Parte dos novos procedimentos tiveram como base um
trabalho gerado para a WSC 2016, com a contribuição dos
membros naquela conferência mundial. Por exemplo, passamos a decidir os resultados das moções do CAR e do CAT na
sua própria sessão de debates, em vez de ter uma segunda
sessão específica para a tomada de decisões (por vezes
redundante) com o intuito de medir os resultados finais.
(Essa mudança foi apoiada por consenso através de uma
enquete na WSC 2016.) E, se uma moção obtiver consenso
na enquete inicial, a conferência é consultada se deseja deliberar alguma alteração na moção antes de passar para a
votação final. Com essas iniciativas, conseguimos deixar de
lado os procedimentos parlamentares, na maior parte das
vezes, e nos apoiar em um processo mais simples para identificar o nível de apoio às ideias apresentadas no material do
CAR e do CAT. Ratificamos também que todas as decisões
da WSC (exceto as eleições) passam a exigir maioria de dois
terços para serem adotadas. Entendendo nosso interesse
em alcançar um consenso no apoio a qualquer ideia, acreditamos que o limiar de dois terços dos votos reflete melhor a
voz coletiva da conferência e dos grupos de NA.
Agradecemos a todos pela participação na experiência dos
novos procedimentos, e aos nossos habilidosos e pacientes facilitadores, que nos conduziram através de mares por
vezes agitados e desconhecidos. Ao final da semana, os
novos processos foram ratificados para as futuras conferências. Eles aparecerão no Sumário de decisões da WSC 2018
e no Guia dos Serviços Mundiais de NA (versão 2018-2020).
Também foi ótimo experimentar uma nova iniciativa para
melhorar a sessão de Assuntos Novos da WSC 2018. Como
vocês devem lembrar, Assuntos Novos costumava consumir um dia inteiro (e a maior
parte da noite), apenas para
afirmar uma ou duas novas
ideias. Depois da WSC 2016,
todos concordaram que algo
precisava mudar. O método
que estávamos usando não
parecia estar de acordo com
o espírito do consenso e
não proporcionava um uso
eficiente do nosso escasso
tempo em conjunto. Pela
primeira vez, passamos a recolher e priorizar as ideias, e as
que receberam prioridade mais alta foram debatidas em
pequenos grupos. Todo esse material foi coletado e estará
disponível como parte dos registros da conferência. Todos
nós aprendemos algumas coisas ao aplicar essa nova abordagem específica. Já recebemos uma grande quantidade de
sugestões de melhorias e estamos abertos para receber mais.
Nós também temos algumas ideias e estamos ansiosos para
avaliar todo o material nos preparativos para a WSC 2020.

Atividades da WSC 2018
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Regras Operacionais do FIPT
O FIPT refere-se ao direito de agir em nome do beneficiário da custódia, que é toda a Irmandade de NA. A maioria
da conferência não quer que uma região fale em nome do
beneficiário – a irmandade como um todo. A conferência
manifestou-se a favor de uma revisão e atualização do Artigo
III das Regras Operacionais, para que o tipo de decisão em
questão passe a ser tomada pela WSC, e por isso suspendeu
temporariamente essa prerrogativa até que a irmandade
possa deliberar a respeito do assunto através do CAR 2020.

(conhecido pelas iniciais em inglês, FIPT). A sessão inicial
teve dois componentes: a recomendação do Quadro Mundial para alteração do Artigo III das Regras Operacionais, que
trata das inspeções, e a solicitação de inspeção da região
South Florida. Foi fornecido aos participantes um pacote
com cópias de toda a comunicação. Em seguida, foi apresentada uma recapitulação da história do FIPT, juntamente
com os fatores que motivaram a sua elaboração.
Apesar de já sabermos há anos que existem seções do FIPT
e vários procedimentos do Guia dos Serviços Mundiais que
necessitam de revisão e atualização, não priorizamos o
tempo e a atenção para fazer essas revisões. Nós declaramos
reiteradamente que levamos o pedido de inspeção a sério,
e nos aconselhamos com nossos advogados sobre como
proceder, porque ele invocava um processo legal. O pedido
de inspeção demandava todos os detalhes referentes a dois
exercícios fiscais, e nossos recursos teriam sido consumidos
na tentativa de obter essas informações. Felizmente, a liderança dos Serviços Mundiais de NA e o delegado regional, o
delegado suplente e o coordenador da Região South Florida
conseguiram se reunir na conferência e concordaram com
um escopo mais definido para a inspeção. Isso nos permitiu assegurar que poderíamos disponibilizar os documentos
necessários. Esse acordo consta do Sumário de decisões da
WSC 2018, publicado em www.na.org/conference.
A inspeção em si já aconteceu e o relatório da inspeção também está disponível on-line no endereço www.na.org/fipt,
com o título “May 2018 Inspection Report” (Relatório de inspeção de maio de 2018).

www.na.org/fipt

Levando literatura a uma Irmandade mundial
NA World Services, Inc. atua como duas empresas em uma:
funciona como editora de literatura de recuperação e como
organização de serviços. Em todo o mundo, nossos materiais de recuperação são distribuídos por escritórios regionais de serviço ou centros de distribuição. Nosso ponto
chave é disponibilizar literatura para a irmandade global
pelo preço mais acessível. Nossa política de preços não é
universal; ao contrário, ela tem como base o que faz sentido
para cada comunidade. Nossas políticas espelham a economia global, uma vez que as moedas dos outros países não
estão equiparadas ao dólar americano.
O escritório de serviço do Irã tem uma demanda contínua por literatura. Atualmente, o Irã tem enfrentado um

Este momento da conferência reuniu duas sessões do Relatório do NAWS. Anthony Edmondson, Diretor Executivo
do NAWS, e Arne H-G, coordenador do Quadro Mundial,
compartilharam a responsabilidade pelo relatório. Anthony
enfocou o trabalho dos escritórios e Arne relatou as atividades do quadro. O Quadro Mundial é responsável pela supervisão e gestão de todas as funções do NAWS, e a equipe de
funcionários realiza grande parte da implementação dessas
decisões. Seguem alguns detalhes do Relatório do NAWS.

Relatório do NAWS

Foram realizadas duas sessões na conferência com foco em
planejamento. O planejamento nos conecta com o porquê de
NA existir, com o que queremos realizar e como chegaremos
lá. Mais importante, talvez, é que o planejamento nos conecta
uns aos outros, às esperanças e sonhos conjuntos e à visão
que compartilhamos para NA. Planejar juntos nos proporciona a energia e o compromisso de seguir adiante e ter responsabilidade perante a irmandade à qual servimos. Quanto
melhor for o planejamento das nossas estruturas de serviço,
melhor poderemos apoiar os grupos na realização do nosso
propósito primordial. O planejamento nos une em torno de
aspirações compartilhadas e nos motiva, gerando energia
quando nos reunimos. Nós formamos um consenso.
O objetivo destas sessões era dar andamento ao planejamento colaborativo para o Plano Estratégico do NAWS e reconhecer os benefícios que o planejamento traz para todos os
níveis do serviço. Os debates em pequenos grupos tiveram
como foco duas perguntas: “Como podemos melhorar os
métodos utilizados atualmente para envolver os DRs no processo de planejamento do NAWS?”; e “Existem novas maneiras
de envolver os DRs no processo de planejamento do NAWS?”.
Quando os participantes retornaram dos pequenos grupos,
comentaram como poderíamos melhorar o processo de planejamento estratégico. A resposta mais recorrente foi “através
de melhor utilização da tecnologia”. Foram compartilhadas
diversas sugestões de novos métodos, como um link para as
discussões temáticas da irmandade que permitisse a participação de membros dos grupos, e um aplicativo de planejamento que contribuiria para a unidade.

planejar para nos unir e motivar!

Juntos podemos . . .
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O plenário da
Conferência
Mundial de Serviço

aumento de 500% de inflação. Durante muitos anos, não
aumentamos os preços da literatura; estivemos acumulando dinheiro, que usamos para organizar oficinas como a
de Dubai em 2017. No entanto, mesmo diante da escalada
da inflação, descobrimos ser necessário elevar os preços da
literatura. O preço do papel tem aumentado globalmente,
à medida em que as gráficas procuram se adequar às legislações ambientais.
Além de uma filial em Bruxelas (Bélgica) e de dois centros
de distribuição em Toronto (Canadá) e Bangalore (Índia),
temos contratos locais com Egito, Argentina, Brasil e Rússia. Firmamos esses acordos para garantir um fornecimento
estável de literatura. Existem 40 idiomas nos quais precisamos nos esforçar para distribuir material de diversas maneiras aos adictos, pois existem leis de comércio restritivas no
mundo, que tornam a obtenção de literatura difícil e desafiadora para os membros. Buscamos todas as alternativas
possíveis para encontrar uma maneira de levar nossa mensagem ao maior número possível de adictos.
As contribuições da irmandade e o apoio das vendas de
literatura baseiam-se em um modelo que não é sustentável. Esse modelo depende da preferência do consumidor,
que muda e está atrelado a previsões econômicas. Temos
visto mudanças acontecerem quando a economia muda,
quando ocorrem determinados eventos, e isso afeta nossa
capacidade de atender a irmandade global. Atualmente,
nossa estratégia baseia-se em solicitações recebidas e compromissos assumidos, como no Oriente Médio e na Zona
Africana. Pode ser benéfico ter uma estratégia para lidar
com circunstâncias imprevistas.
Como informamos anteriormente, no dia 1º de julho de
2018 entrará em vigor um aumento de preços, de 5% para
o Texto Básico e 6% para todas as outras literaturas. Esses
reajustes foram decididos após analisarmos o custo dos
materiais e as taxas de inflação. Para manter os preços justos, estabelecemos valores um pouco menores do que a
nossa pesquisa e os dados indicaram ser necessários.
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Traduções
Nossa necessidade de literatura de NA traduzida é maior
do que nossos recursos humanos, financeiros e os recursos
técnicos dos comitês locais de tradução de literatura. Muitas
pessoas e muitas etapas estão envolvidas no processo de
tradução. Nem mesmo o melhor software é capaz de traduzir com precisão a literatura de NA. Temos uma linguagem
própria. O processo para traduções de NA é um tripé: uma
perna é o comitê local de tradução, a segunda perna são
os profissionais contratados e a terceira perna é a equipe
do NAWS. Como todos os três componentes precisam estar

Tecnologia
Finalmente colocamos no ar nosso novo software corporativo financeiro no dia 1º de março
de 2018. O novo programa inclui carrinho de
compras on-line e recursos de controle de estoque. Ouvimos críticas positivas sobre o carrinho
de compras, mas incentivamos todas as pessoas a nos encaminhar seus comentários. Nosso
departamento de TI está sempre ocupado com
inúmeras e complicadas demandas.
Neste último ciclo de conferência, realizamos
reuniões virtuais através da plataforma Zoom,
que abriu oportunidades para nós. A tecnologia
funciona muito bem e oferece a possibilidade de
uma melhor colaboração virtual do que outras plataformas utilizadas anteriormente. Como muitos
de vocês sabem, a cada três ou quatro meses nós
realizamos reuniões virtuais de RP, H&I, trabalho de
Passos com internos e linhas de ajuda. Também tivemos, no
último ano, inúmeros seminários virtuais sobre prestação de
serviço em localidades rurais e isoladas, assim como seminários on-line voltados para participantes da conferência. A
plataforma também nos permite manter grupos de trabalho
virtuais. Pretendemos aumentar o uso dessa tecnologia no
próximo ciclo.

pretendida de US$ 105,66 por reunião/grupo, mas estamos
caminhando nessa direção.
As vendas de literatura de NA em 2017 totalizaram 81%
para a irmandade e 19% para clientes de fora da irmandade.

NOTA: Esses números excluem a grande comunidade iraniana de NA de nossos cálculos. A comunidade de NA no Irã continua crescendo, mas as
relações entre os Estados Unidos e o Irã proibem o
envio de contribuições.

per vecka

US$ 2,03

Valor necessário para
cobrir o custo dos
serviços à irmandade,
dividido por cada
reunião do mundo.

US$105,66
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por semana

US$ 0,49

US$ 25,68

Valor efetivamente recebido
por reunião/grupo
do mundo
(sem o Irã)

Custo anual do apoio à irmandade mundial
dividido por reunião/grupo

Finanças
Colocando nossas finanças em um contexto global, temos
enfrentado um protecionismo crescente (políticas que
restringem as importações de outros países) e modificação nas leis de comércio. O NAWS trabalha para manter
a estabilidade financeira e de recursos em um ambiente
em constante mudança. Seriam necessários apenas US$
105,66 por ano de cada reunião/grupo para cobrir os custos do apoio à irmandade, sem contar com os grupos do Irã.
Durante todo o exercício fiscal de 2017, recebemos de cada
reunião/grupo uma média de US$ 25,68 em contribuições.
Temos um longo caminho a percorrer para alcançar a cifra

Literatura em áudio
Outro assunto sobre o qual
falamos anteriormente é que
procuramos tornar disponíveis
versões em áudio gratuitas do
Texto Básico em nosso site, em
vez de usar o portal comercial.
Acreditamos que essa seja a
única forma de atender à demanda por versões da nossa
literatura em áudio. Manteremos vocês informados sobre
o andamento desses esforços e avisaremos quando as versões em áudio estiverem disponíveis.

Publicações
Aumentou a procura pelas assinaturas dos boletins NAWS
News, Reaching Out e da revista NA Way Magazine. Algumas
pessoas expressaram a preocupação de que a publicação
eletrônica de literatura de recuperação possa afetar a nossa receita,
mas isso ainda não ficou comprovado. Embora a popularidade
da literatura eletrônica tenha
aumentado, ela não pareceu ter
um impacto significativo nas
vendas de literatura de recuperação impressa. Os custos
do papel e a situação econômica sempre exercerão
um impacto.

Atividades da WSC 2018

WCNA 37
Prevemos que a próxima convenção mundial poderá ser
uma das maiores já realizadas. Venha celebrar a recuperação
em Orlando, na Flórida, de 30 de agosto a 2 de setembro. O
preço da inscrição pode parecer alto para alguns de nossos
membros que estão acostumados aos preços mais baratos
das convenções locais, mas nós estabelecemos o preço
da inscrição de acordo com os custos. Por se tratar de um
evento consideravelmente maior do que a grande maioria
das convenções locais de NA, precisamos alugar o espaço
utilizado no centro de convenções e equipamentos audiovisuais, para que todos possam ver e ouvir os partilhadores.
É um custo muito diferente de um evento realizado em um
hotel. Junto com a inscrição será fornecida uma credencial,
que será necessária para acessar os workshops e eventos no
centro de convenções. Também haverá reuniões de maratona e workshops no hotel Hyatt, que fica do outro lado
da rua, em frente ao centro de convenções. As reuniões no
hotel serão abertas a todos, e não será necessária credencial para entrar. Continuaremos com a prática de fornecer
um número limitado de credenciais para companheiros em
seus primeiros 30 dias de recuperação. Os demais membros
podem oferecer contribuições para recém-chegados ao se
inscrever, ajudando assim a disponibilizar mais credenciais
para membros com menos de 30 dias.
Até o começo de junho,
já havíamos recebido
quase 10.000 pedidos de
inscrições. Considere a
possibilidade de se juntar a esses companheiros
para celebrar a convenção mundial. Não perca
a apresentação de blues,
jazz ou o show de sábado
à noite, que ainda têm
ingressos disponíveis! O
espetáculo de comédia e
o banquete estão esgotados há mais de um mês.
Muitos membros se perguntam: “O que posso
fazer?” Sempre precisamos de voluntários. A ficha de inscrição para voluntários pode ser encontrada em www.

em equilíbrio, pedimos desculpas por qualquer atraso nas
traduções devido ao nosso acúmulo de trabalho. As realizações do ciclo de 2016–2018 incluem a tradução do IP nº
1 em seis idiomas e dos chaveiros em cinco. Para aqueles
que não estão familiarizados com a tradução da literatura,
o IP nº 1 é a base para todos os trabalhos seguintes. Ter o
IP nº 1 traduzido no próprio idioma é um primeiro passo
muito importante. Além desses, foram traduzidos 19 livros,
9 livretos e mais de 50 folhetos informativos, folhetos de
serviço, folhetos de RP e outros produtos. A lista completa
do que foi publicado nos últimos dois anos está incluída no
Conference Report (Relatório da conferência) publicado em
www.na.org/conference.
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Todos os projetos apresentados na WSC 2018 foram apoiados pela conferência. Uma descrição de cada projeto foi
incluída no material para o Procedimento de Aprovação da
Conferência (CAT) de 2018, que está disponível em www.
na.org/conference. Prevemos que todos os projetos presenciais aprovados do CAT custarão em torno de US$ 300.000
no total. Além dos encontros, os projetos serão complementados com reuniões virtuais. Temos ainda cinco projetos e
dois grupos de trabalho periódicos que se reunirão somente
on-line. O grupo do Plano de Negócios e o grupo de trabalho da WCNA 37 também terão reuniões presenciais.
Os seis grupos de trabalho virtuais que assumimos na conferência foram: Regras Operacionais e boletins do FIPT, Partilha
de Delegados, Assento na WSC, Comitê de auditoria, Reaching Out e The NA Way Magazine.
O prazo para indicação de nomes para os grupos de trabalho já está encerrado; anunciamos na conferência e mandamos mensagem para mais de 150.000 contatos, informando
que precisávamos de nomes e informações relevantes até
1º de junho de 2018.

Projetos para 2018–2020

Grupos de trabalho
Quatro dos projetos propostos para o próximo ciclo se
baseiam em alguns dos trabalhos do ciclo de 2016–2018
ou dos ciclos anteriores. Alguns de vocês devem lembrar
do projeto Futuro da WSC e dos debates ocorridos nas conferências anteriores. Continuamos procurando maneiras
de melhorar nossa eficiência e sustentabilidade. Por isso,
apresentamos um plano de projeto denominado “WSC do
futuro”. Gostaríamos de assegurar diversidade geográfica,
portanto, não utilizaremos os métodos usuais para a seleção
dos integrantes do grupo de trabalho. Neste projeto, pediremos que cada zona escolha um participante do grupo de
trabalho, que se reportará ao Quadro Mundial.
A pesquisa sobre literatura que antecipou a WSC 2016 revelou entusiasmo pela ideia de um novo livro de meditações
diárias, bem como o desejo de um folheto sobre saúde
mental/doença mental, que ficou no topo da pesquisa e foi
apoiado por uma moção regional. Conforme orientação da
WSC 2016, reunimos mais informações sobre essas prioridades da irmandade. Os planos de projeto do novo livro de
meditações diárias e do folheto refletem essas informações.
O projeto de treinamento e ferramentas tem como objetivo
atuar em conjunto com os outros projetos deste ciclo, que
envolvem um grupo focado em serviços locais e outro em
convenções. Os grupos de trabalho virtuais ajudaram na elaboração do livreto sobre tomada de decisões por consenso
e programas de eventos. Os grupos de trabalho virtuais são
uma maneira econômica de produzir materiais de serviço
de utilidade para os membros da nossa irmandade. Esse
processo oferece uma oportunidade maior para o envolvimento dos membros do que um grupo de trabalho presencial. Continuaremos trabalhando nessas áreas.

na.org/wcna. Muitos companheiros fizeram amizades duradouras em recuperação ao prestar serviço voluntário nas
convenções mundiais.
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Agradecemos a todas as pessoas que participaram desta
pesquisa, seja individualmente on-line ou coletivamente
em suas regiões. Os resultados da pesquisa nos ajudaram
a estruturar e direcionar os planos de projeto, além de
selecionar as seguintes discussões temáticas da irmandade para o ciclo atual:
1. Levar a mensagem de NA e tornar NA atrativo
2. Atração de companheiros para o serviço
A sessão da conferência em que pretendíamos estruturar
as duas discussões temáticas da irmandade foi cancelada,

Pesquisa do CAR 2018

A sessão de Relações Públicas da
WSC 2018 foi aberta com uma citação do livro Guiding Principles: The
Spirit of Our Traditions (Princípios
orientadores: o espírito das nossas
Tradições): “Levamos a mensagem
de NA e trabalhamos para assegurar que os adictos em busca
de recuperação
saibam
onde
nos encontrar”. (Décima Primeira Tradição) O objetivo das relações públicas do
NAWS está diretamente ligado ao desenvolvimento da irmandade – todos os esforços ajudam no
crescimento de NA. Por exemplo, comparecer a uma feira
ou congresso de saúde e oferecer listas de reuniões de NA
aos profissionais significa que estes terão os horários das
reuniões para fornecer aos adictos. Os adictos encontram as
reuniões de NA por meio dos esforços de relações públicas,
e é assim que a nossa irmandade cresce.

Relações públicas

Foi aprovado o assento de três regiões nesta conferência: México Ocidente, Holanda e Ucrânia. As moções para
credenciamento dessas regiões foram apresentadas pelo
Quadro Mundial, e todas receberam apoio quase unânime
da conferência. A decisão aumenta para 121 o número de
regiões credenciadas na WSC, e uma quantidade ainda indeterminada de delegados zonais. A sessão de Assento na WSC
foi longa e emotiva. Quatro regiões requereram assento aos
participantes da conferência, mas sem ter a recomendação
do Quadro Mundial. Ao final, a conferência não aprovou
seu credenciamento. Porém, todos ficaram juntos e unidos,
demonstrando respeito pelos seus esforços. O Relatório de
Credenciamento e Assento na WSC, que inclui as solicitações de assentos e recomendações do Quadro Mundial e
do grupo de trabalho para credenciamento de novos assentos na WSC, está contido no CAT, na página da conferência:
www.na.org/conference.

Assento na WSC –
Debates e decisões do CAT

por isso faremos um seminário virtual com os participantes da conferência para elaboração dos materiais.
Quando concluírmos o desenvolvimento de materiais
para os workshops sobre as temáticas da irmandade, iremos publicá-los em www.na.org/idt e fazer a divulgação
através do NAWS News ou por e-mail. Estamos abertos a
sugestões.
As respostas completas da pesquisa estão contidas no
Sumário de decisões, publicado em www.na.org/conference. Ao analisar as respostas, é importante ter em mente
que, quanto maior for o leque de opções oferecido para uma
categoria específica, menor será o número de respostas.
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Processo de planejamento
stratégico colaborativo

Fizemos progressos em nosso processo de planejamento
estratégico. A contribuição das regiões para a análise de
cenários nos permitiu enxergar melhor as comunidades
de NA, oferecendo-nos a perspectiva das próprias regiões
a respeito dos problemas locais, bem como dos pontos
fortes e fracos que temos em comum. Conseguimos perceber de que forma especificamente os Serviços Mundiais
de NA podem apoiar os esforços de vocês. Todas as informações foram levadas em consideração na elaboração do
plano estratégico, publicado no CAT juntamente com as
propostas de projetos derivadas do plano. Nosso processo
não é linear, e buscamos comentários e sugestões em todas
as oportunidades.

a colaboração é cada vez maior

Planejamento estratégico –

Nossa primeira reunião do Quadro Mundial neste ciclo é em
junho. Esperamos ter mais informações sobre os projetos
depois disso.

Atividades da WSC 2018

Esforços de relações
públicas na Rússia (acima)
e na Ucrânia (à direita)

Inicialmente, a sessão se concentrou nas atividades globais
de relações públicas. Os companheiros enviam fotos das atividades de relações públicas com uma breve explicação, e
nós as compartilhamos com a conferência para que os participantes possam ter novas ideias para o serviço de RP. Destacamos o primeiro Dia da Conscientização de RP realizado
nos Emirados Árabes Unidos, evento que abriu a porta para
os membros levarem a mensagem de recuperação aos adictos encarcerados. Na Tailândia, membros de NA realizaram
um evento de RP para médicos que tratam de adictos em
Bangcoc. Uma médica contou aos seus colegas ter descoberto que NA era a peça que faltava no tratamento de um
adicto. Além de compartilhar essas experiências positivas de
relações públicas, exibimos cartazes da Suíça, de Quebec, e
vários painéis e cartazes de ônibus, além de ilustrar o serviço
de RP em comunidades rurais.
A sessão passou então para um debate sobre os congressos nacionais e internacionais de que o NAWS participou. A
lista de todos os congressos pode ser encontrada no Conference Report (Relatório da conferência). Talvez o assunto
mais relevante e urgente sejam os comentários sobre os
membros de NA que escutamos de médicos na conferência
da Sociedade Americana de Medicina da Adicção. Cerca de
200 médicos visitaram o estande de NA para relatar que os
membros de NA não estão recebendo bem os adictos que
comparecem às reuniões de NA medicados para tratamento
da adicção. Na realidade, a maioria afirmou que os membros de NA afastam esses adictos, dizendo-lhes que não são
bem-vindos. A sessão reiterou que a Terceira Tradição de NA
é a solução: devemos acolher todos os adictos e não julgar
seu desejo. Os médicos e muitos profissionais de tratamento
sabem que NA é um programa de total abstinência. Porém,
eles passaram a ter aversão a NA, por causa de membros
que não acolhem todos os adictos nas reuniões. Esperamos
que a discussão temática da irmandade deste próximo ciclo
(Levar a mensagem de NA e tornar NA atrativo) nos ajude.
Ninguém quer que nenhum adicto em busca de recuperação morra. Queremos que os adictos se identifiquem,
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. . . A WSC não perde mais tempo com o debate
parlamentar, resultando em comentários
antagônicos para questões específicas. Em
vez disso, a conferência decidiu debater os
problemas, sendo que cada participante tem a
oportunidade de contribuir para se chegar
a uma solução. . .
Jim B
Quadro Mundial

. . . Em primeiro lugar, espero que finalmente
tenhamos conseguido implantar o Projeto de
tomada de decisões por consenso, para que
nunca mais tenhamos que aguentar a WSC
emaranhada em procedimentos parlamentares. . .
Cooper B
Região Mountaineer

. . . Espero que a tecnologia consiga ultrapassar
as fronteiras políticas, para que aqueles que
desejarem possam encontrar uma forma de
participar da nossa conferência. . .
Jason F
Região Greater Illinois

. . . Espero que a WSC tenha uma maior inclusão
de fóruns zonais de fora dos Estados Unidos. . .
Rob L
Região Ontário, Canadá

. . . Minha maior esperança para a conferência de
2018 é que ela seja muito mais diversa e global
do que ela é hoje e, ao mesmo tempo, mais
unificada. . .
Reesheemah P
Região Chesapeake Potomac

. . . Eu me pergunto como é participar dos
procedimentos da conferência sem ter que viajar.
Essa reunião virtual deve ser incrível. . .
John H
Região Wisconsin

Caro Delegado

os videntes:

E eis aqui

Na Conferência Mundial de Serviço de 2008,
foi pedido aos participantes que compartilhassem
sua experiência, força e esperança através
de carta aos futuros integrantes da
conferência de 2018.
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A sessão da WSC referente ao desenvolvimento da irmandade concentrou-se especificamente nas visitas presenciais
dos Serviços Mundiais às comunidades de NA do mundo
todo. Além dos relatos das viagens, a sessão tratou de outros
avanços relevantes para o desenvolvimento da irmandade.
Seguem alguns dos assuntos em destaque:
• A cada 10 segundos, a Oração da Serenidade é repetida
em alguma das mais de 70.000 reuniões de NA semanais ao redor do mundo.
• Existem reuniões de NA em 82 idiomas. Mais de sete
novos textos traduzidos são publicados a cada mês quase dois por semana, além das versões traduzidas da
revista The NA Way Magazine, do NAWS News, Reaching
Out, CAR e CAT.

Desenvolvimento da irmandade

Reaching Out
É com prazer que anunciamos já ter 15.041 assinaturas
eletrônicas do boletim Reaching Out, representando um
aumento de quase 13% em relação ao último biênio, e 9.289
assinaturas da versão impressa. Esse recurso ajuda os membros que estão ou já estiveram presos, além de demonstrar
aos profissionais que trabalham com a população carcerária
que esses adictos podem se recuperar. Para fazer a assinatura eletrônica do boletim, basta você se inscrever no site
www.na.org/reachingout.

encontrem um sentimento de pertencer a NA e o desejo de
descobrir uma nova maneira de viver sem drogas.
Passamos então para as atualizações sobre dois planos de
projeto aprovados pela WSC 2016: “Desenvolvimento da
irmandade e RP” e “As redes sociais como ferramenta de RP”.
O primeiro será um projeto contínuo no próximo ciclo, com
reuniões a cada três ou quatro meses através da plataforma
Zoom. Os debates incluem colaboração, avaliação de esforços e planejamento estratégico. Em nossa pesquisa para “As
redes sociais como ferramenta de relações públicas”, não
encontramos nenhuma área ou região com uma página no
Facebook dedicada a RP. Entretanto, no final do ciclo soubemos que o Egito tinha uma página de RP dedicada e,
durante a conferência, o delegado da Região Egito forneceu
informações sobre seus progressos.
A sessão de relações públicas foi concluída com informações sobre as atividades atuais de RP do NAWS, tais como
as reuniões virtuais periódicas de RP, H&I, trabalho de passos
com internos e linhas de ajuda. Também anunciamos que
o Guia básico para linhas de ajuda estará disponível para
os membros em junho de 2018. Foi anunciado que a próxima Pesquisa de participação de membros será lançada na
WCNA em Orlando, durante a reunião principal de sexta-feira à noite. A pesquisa será publicada on-line simultaneamente, e ficará no ar durante quatro a cinco meses. Pedimos
a todos os membros que respondam à pesquisa. As informações contribuem para nossos esforços de relações públicas
e demonstram que NA é um programa de recuperação viável e de credibilidade.

Atividades da WSC 2018

10

10,287

Inglês
Persa (farsi)
Português
(Brasil)
Outros
(25 idiomas)

Um dos assuntos tratados na sessão foi que as irmandades
locais no mundo todo começaram a assumir atividades de
desenvolvimento da irmandade dentro de suas fronteiras e
junto aos países vizinhos. Os Serviços Mundiais de NA contam com eficiência no planejamento e nas comunicações
para oferecer esses serviços em colaboração e parceria cada
vez mais estreitas com as comunidades de NA ao redor do
mundo. Nossa apresentação teve como base o relatório de
decisões de viagem que integrou o Conference Report (Relatório da conferência), onde oferecemos uma visão geral desses esforços, acompanhada de muitas imagens. Ele pode ser
encontrado on-line em www.na.org/conference. Sempre
que possível, cada viagem de desenvolvimento da irmandade é planejada para participação em múltiplos eventos,
a fim de melhor aproveitar os recursos humanos e financeiros aplicados.
Seguem os números relativos às viagens realizadas neste
ciclo:
		VideoLocal
Viagens conferências
América do Norte
28
5
Europa
5
Oriente Médio e África
8
América do Sul e Central
6
Ásia-Pacífico
4
Rússia
1
A maior parte das viagens de desenvolvimento da irmandade no ciclo de 2016–2018 ocorreu na América do Norte,
mas também continuamos a concentrar esforços no Oriente
Médio, África e Ásia-Pacífico. É particularmente empolgante
ver comunidades de NA estáveis começarem a surgir por
toda a África depois de muitos anos de dificuldades, e continuamos com o compromisso de ajudar o Fórum Zonal Africano em seu trabalho. Também estamos gratos por apoiar o
comitê de língua árabe de desenvolvimento da irmandade,
que tanto ajuda as novas comunidades de NA em países

29,749

120,908

267,860

Textos Básicos distribuídos
em 2017, por idioma

• Mais de 428.000 exemplares do Texto Básico foram distribuídos no exercício fiscal de 2017, sendo divididos da
seguinte maneira:

Nossa primeira reunião do Quadro Mundial neste ciclo de
conferência ocorrerá de 27 a 30 de junho de 2018. Temos
programação de trabalho bem intensa pela frente, para dar
andamento aos planos de projetos aprovados e iniciar os
grupos de trabalho, planejar e implementar a WCNA37 em
Orlando (Flórida), programar os grupos de trabalho virtuais e
realizar todos os serviços de “rotina”. Somos gratos pela confiança que vocês depositaram em nós.
Agradecemos pela reeleição de Irene, Paul e Tana para servir à nossa irmandade e saudamos com entusiasmo os três
novos membros do Quadro Mundial.
Queremos também expressar nossa gratidão aos servidores de confiança que concluíram seu encargo na WSC 2018.
Dois membros do Painel de Recursos Humanos, Sherry V e

mantemos comprometidos

Sobre essa base comum nos

A conferência elegeu um facilitador para a WSC, seis membros para o Quadro Mundial e dois para o Painel de Recursos
Humanos.
Facilitador da WSC
Daniel C
Mid America
Quadro Mundial
Hammed A-T Kuwait
Irene C		Irlanda
Lib E 		
Nova Zelândia
Paul F		Malásia
Tana A 		
New York
Yoel G		Israel
Painel de Recursos Humanos
Craig R		Freestate
Nathanael M Austrália

Resultados das eleições

como Sudão e Iraque, onde NA é extremamente necessário. Esta sessão da conferência mostrou claramente o que
é possível alcançar quando todos nós trabalhamos juntos
para expandir nosso território. Também foram ressaltados os
recentes esforços em Cuba, no Brasil, em Bangladesh e diversos outros locais.
Todos nós “sabemos” que NA é uma irmandade mundial, mas
é na sessão da WSC de desenvolvimento da irmandade que
enxergamos e sentimos os laços que nos unem - através de
fotos, relatórios detalhados e do encontro frente a frente de
um adicto tocando e ajudando outro adicto. O Quadro Mundial e a equipe do NAWS passam um tempo enorme perguntando de que forma podemos ajudar. O NAWS depende de
comunicação para ser eficaz em nome de todos vocês. Escrevam para nós, e nós responderemos. Nem sempre podemos
compartilhar amplamente as fotos desses eventos por causa
do anonimato e da Internet, mas o seu delegado tem acesso
a muitas dessas apresentações e vídeos, portanto, entrem
em contato com ele. A colheita de hoje, muitas vezes, é o
resultado das sementes de desenvolvimento plantadas há
muitos anos.
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Definiremos os prazos deste ciclo em nossa reunião de
setembro.
Requisições de viagens (avaliadas por trimestre)
15 de agosto para período de outubro-dezembro
15 de novembro para o período de janeiro-março

Calendário

Saudações do Painel de Recursos Humanos. Primeiramente,
agradecemos a Sherry V e Mike B pelos quatro anos de serviço. Sua liderança e participação agregaram grande valor
ao painel. Sentiremos sua falta quando prosseguirem para
outras demandas do serviço. E queremos dar as boas vindas
a Nathanael M e Craig R ao HRP. Estamos ansiosos para atuar
junto com eles. Agradecemos também aos participantes da
WSC 2018 e a todos os membros que tiveram um papel em
nosso processo de indicações. Seus comentários, participação e apoio foram muito importantes para nós.
As novas medidas que testamos ao longo do ciclo e na
WSC 2018 foram bastante válidas para os candidatos e participantes. Continuaremos a avaliar formas de aperfeiçoar
o processo de indicações e eleições, e estamos abertos às
sugestões de vocês. Favor encaminhar suas ideias através do
e-mail hrp@na.org.

Painel de recursos humanos

Michael B, encerraram seu serviço nesta conferência. Agradecemos também a Laura B por seu esforço imparcial como
facilitadora da WSC nos dois últimos ciclos da conferência.
Não temos palavras para transmitir nosso agradecimento aos
membros do Quadro Mundial que concluíram seu tempo
de serviço nesta conferência: Arne H-G, Marcos H, Franney
J e Tonia N. Todos os servidores de confiança que estavam
deixando seus encargos no serviço mundial tiveram a oportunidade de fazer uma partilha de despedida no encerramento da conferência. Esses companheiros dedicaram, ao
longo dos anos, incontáveis horas de serviço à irmandade, e
esperamos que continuem envolvidos no serviço de alguma
forma, em algum lugar. Agradecemos em nome de todo o
Quadro Mundial e da equipe do NAWS.
A Conferência Mundial de Serviço hoje em
dia não poderia acontecer sem o trabalho
árduo e a dedicação dos tradutores. Queremos agradecer a Jay M por sua ajuda com
o japonês, Oscar por sua ajuda com o espanhol e Gilbert por sua ajuda com o português.
Também nos beneficiamos ao longo dos
anos e muitas conferências da sabedoria
e conhecimento do nosso consultor parlamentar, Don Cameron. Agradecemos ao
Don por nos orientar e esclarecer.
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Regions Around the World

Data is based on regional/zonal reports to
WSC 2018 and NAWS database when available.
Map not intended to be geographically accurate.
Updated May 2018.

70,065 Weekly Meetings Worldwide
USA–27,687 Meetings
*Non WSC Participant

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ABCD
Alabama/NW Florida
Alaska
Arizona
Arkansas
Best Little
Bluegrass-Appalachian*
Buckeye
California Inland
California Mid-State
Carolina
Central Atlantic
Central California
Chesapeake & Potomac
Chicagoland
Colorado
Connecticut
Eastern New York
Eastern Pennsylvania*
Florida
Freestate
Georgia
Greater Illinois
Greater New York
Greater Philadelphia
Hawaii
Indiana
Iowa
Kentuckiana
Lone Star
Louisiana
Metro Detroit
Michigan
Mid-America
Mid-Atlantic
Minnesota
Mississippi
Montana
Mountaineer
Nebraska
New England
New Jersey
North Carolina
Northern California
Northern New England
Northern New Jersey
Northern New York
Ohio
OK Region
Pacific Cascade
Red River*
Region 51
Rio Grande
San Diego/Imperial
Show-Me
Sierra Sage
South Dakota
South Florida
Southern California
Southern Idaho
Tejas Bluebonnet
Tri-State
Upper Midwest
Upper Rocky Mountain
Utah
Volunteer
Washington/North Idaho
Western New York
Wisconsin

1,000-1,999
Meetings

2,000-2,999
Meetings

3,000-3,999
Meetings

4,000-4,999
Meetings

5,000-9,999
Meetings

10,000-14,999
Meetings

15,000-19,999

Meetings

20,000-24,999

Meetings

Meetings

198
398
112
420
298
87
164
225
255
440
1,056
693
338
332
411
284
281
269
132
1,400
797
504
175
657
435
120
420
282
238
500
317
412
470
280
435
324
260
149
162
147
630
490
333
1,565
200
273
150
545
348
575
67
271
160
400
725
141
61
844
1,450
136
591
617
77
109
102
471
871
220
378

Eastern Europe/
Russia–2,685 Meetings
*Non WSC Participant

Canada–1,323 Meetings
*Non WSC Participant

CN1
CN2
CN3
CN4
CN5
CN6
CN7

EE1
EE2
EE3
EE4
EE5
EE6
EE7
EE8
EE9
EE10
EE11
EE12
EE13
EE14
EE15
EE16
EE17
EE18
EE19
EE20

Meetings

Al-Sask
British Columbia
Canada Atlantic
Northwest Territories*
Ontario
Quebec
Yukon Territory*

205
312
82
1
439
280
4

*Non WSC Participant

CA1
CA2
CA3
CA4
CA5
CA6
CA7
CA8
CA9
CA10
CA11
CA12
CA13
CA14
CA15
CA16
CA17
CA18
CA19
CA20
CA21
CA22
CA23

Africa–445 Meetings

Meetings

Antigua and Barbuda*
Aruba*
Baja Son
Barbados*
Belize*
Cayman Islands*
Costa Rica
Cuba*
El Salvador
Guatemala
Honduras*
Jamaica*
Martinique*
Mexico
Netherlands Antilles*
Nicaragua
Occidente-Mexico
Panama
Quesqueyana
Region del Coqui
Saint Lucia*
Saint Vincent and the Grenadines*
Virgin Islands*

3
35
885
8
7
4
300
15
61
84
102
25
1
755
3
35
425
40
198
84
5
2
20

25
391
67
6
15
26
38
38
16
47
7
231
175
266
3
187
255
298
2
592

Asia Pacific–2,061 Meetings

Central America–3,097 Meetings
*Non WSC Participant

Meetings

Adriatic*
Big Moscow*
Blacklands (Russia)*
Bulgaria*
Czech-Slovak*
Estonia*
Far East (Russia)*
Hungary*
Latvia*
Lithuania
Moldova*
North-West Russia*
Poland
Povolzhye (Russia)*
Romania*
Sibera*
Ukraine
Ural & West Siberia*
Uzbekistan*
Western Russia

*N on WSC Par ticipant

South America–6,563 Meetings
*Non WSC Participant

SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
SA7
SA8
SA9
SA10
SA11
SA12
SA13
SA14
SA15
SA16
SA17
SA18
SA19

Argentina
Bolivia*
Brazil
Brazil Central*
Brazil Sul
Chile
Colombia
Ecuador
Grande Sao Paulo
Guyana*
HOW Brazil
Minas de Gerais*
Nordeste Brazil*
Paraguay*
Peru
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul*
Uruguay
Venezuela

Meetings

515
22
409
266
368
191
529
498
915
7
922
258
298
31
102
778
153
158
143

Western Europe–3,591 Meetings
*Non WSC Participant

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20

Belgium*
Cyprus*
Denmark
Finland
France
German Speaking
Greece
Greenland*
Iceland*
Ireland
Italy Nation
Luxembourg*
Malta*
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
UK Region

Meetings

26
7
120
181
151
290
117
1
8
206
137
2
11
220
137
144
225
421
58
1,129

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22

Angola*
Botswana*
Cape Verde Islands*
Ethiopia*
Gambia, The*
Ghana*
Kenya*
Lesotho*
Liberia*
Malawi*
Morocco*
Mozambique*
Namibia*
Nigeria*
Rwanda*
South Africa
Swaziland*
Tanzania*
Uganda*
Zambia*
Zanzibar*
Zimbabwe*

Meetings

1
1
7
2
1
17
16
1
3
1
3
4
2
8
2
318
1
32
6
3
11
5

Middle East–22,612 Meetings
*Non WSC Participant

Meetings

ME1
ME2
ME3
ME4
ME5
ME6
ME7
ME8
ME9
ME10
ME11
ME12
ME13
ME14
ME15

16
10
194
21,974
1
262
2
27
9
17
7
42
3
33
16

Afghanistan*
Bahrain*
Egypt
Iran
Iraq*
Israel
Jordan*
Kuwait*
Lebanon*
Oman*
Qatar*
Saudi Arabia*
Sudan*
Turkey*
United Arab Emirates*

AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10
AP11
AP12
AP13
AP14
AP15
AP16
AP17
AP18
AP19
AP20
AP21
AP22
AP23
AP24
AP25
AP26

Aotearoa New Zealand
Australia
Bangladesh*
Bhutan*
Cambodia*
China*
French Polynesia*
Guam*
Hong Kong*
Indonesia*
Japan
Malaysia*
Maldives*
Mongolia*
Nepal
NERF
Northern Marianas Islands*
Pakistan North*
Pakistan South*
Philippines
Singapore*
SOSONA
South Korea*
Sri Lanka*
Thailand*
Vietnam*

Meetings

147
568
25
13
1
15
1
10
10
44
542
8
14
2
86
22
6
8
7
190
10
268
3
3
65
3

