MEGBÍZOTT SZOLGÁLÓK
CSOPORTJA: FELADATOK ÉS
FELELŐSSÉGEK
A Narcotics Anonymousban a szolgálatok a felépülés
elengedhetetlen részét képezik. Az előttünk érkező tagok
munkája nélkül a legtöbbünk soha nem talált volna rá a
felépüléshez vezető útra. Megszabadulva aktív függőségünktől mi is szolgálhatjuk a közösséget. Az NA szolgálat a
csoportokban kezdődik, amelyek közvetlenül juttatják el a
felépülés üzenetét a még szenvedő függőknek. Ez a dokumentum néhány alapvető csoportbeli szolgálatot határoz
meg. A Füzet az NA csoportokhoz című kiadvány szintén
hasznos információforrás lehet az NA csoportok számára.
Az NA csoportok fő feladata, hogy gyűléseket tartsanak,
amelyeken a függők megoszthatják egymással a felépülés
üzenetét. Az egyes csoportok ereje a megbízott szolgálóikon és az állandó tagjaikon múlik. A megbízott szolgálók
teremtik meg a felépülés stabil légkörének alapjait. A tagok, akik rendszeresen részt vesznek a gyűléseken és erős
üzenetük van a felépülésről, ezekre az alapokra építkeznek.
A megvalósulásához szükséges munka csoportonként különbözhet, de a megbízott szolgálók feladatai sok helyen
hasonlóak.

FELADAT, NEM FORMA
Ezek a leírások a hétköznapi gyakorlatra és a már létező
szolgálati anyagokra támaszkodó javaslatok. A csoportok
gyakran eltérő módon intézik ügyeiket, mindegyikük szabadon hozhat létre egyéb pozíciókat, hogy megosszák
egymás között a munkamennyiséget, vagy olyan feladatokat lássanak el, amelyeket ez a dokumentum nem fed le. A
csoportok gyakran választanak egy-egy tagot egy meghatározott szolgálat ellátására, mint például a teremrendező,
a takarító, a speaker koordinátor, az irodalmas, a büfés,
vagy az ölelő ember. Ezek a posztok a csoport méretétől és
szükségleteitől függenek, az egyes szolgálatok pedig kiválóan alkalmasak az újonnan érkezők bevonására. Minden
csoport szabadon használhatja fel kreativitását a szívélyes

és vonzó légkör megteremtéséhez. Amikor elsődleges
célunkra összpontosítunk, a csoportbeli szolgálatok alapjaiban befolyásolják sok függő életét.

CSOPORTTITKÁR
A csoporttitkárnak kulcsfontosságú szerepe van a csoportok létrejöttében. Rendszerint ő tartja a kapcsolatot
a tagok és a gyűléseknek helyt adó létesítmény között.
Intézkedik arról, hogy a helyiség időben nyitva, majd zárva
legyen a gyűlések előtt és után, valamint a pénztárossal
együttműködve gondoskodik róla, hogy a helyiség bérleti díját határidőre mindig kifizessék. Rendszerint a titkár
feladata biztosítani azt is, hogy az irodalomból és minden
egyébből megfelelő készlet álljon rendelkezésre. E munka
során szükség lehet a csoportküldöttel, illetve a pénztárossal történő együttműködésre, hogy irodalmat tudjanak
vásárolni a területi szolgálati bizottságtól vagy az NA szolgálati irodától.
A felépülés légköre egy gyűlésen gyakran függ a csoport
megtartásának formájától és attól, hogy ki a gyűlésvezető,
illetve ki a speaker. Egyes helyeken a titkár intézkedik arról
is, hogy a csoportnak legyen gyűlésvezetője és speakere.
Ezen kívül a titkár és a csoportküldött gyakran együtt jelölik
ki a lelkiismereti gyűlések időpontját, és közreműködnek
azok lebonyolításában is. Ilyenkor a titkár feladata lehet a
jegyzőkönyv vezetése, vagy a gyűlés levezetése.

CSOPORTPÉNZTÁROS
A csoportpénztáros kezeli a csoporttagok felajánlásaiból
befolyt pénzt. Ebbe beletartozik a nyilvántartás vezetése,
a csoportköltségek fedezése (irodalom, bérleti díj, stb.), a
pénzügyi jelentés elkészítése a lelkiismereti gyűlésekre,
valamint a csoport hozzájárulások elutalása vagy eljuttatása más szolgálati helyekre. A pénztárosnak fontos szerepe
lehet abban, hogy megerősödjön a csoport tudatossága az
önfenntartás fontosságával kapcsolatban. A pénztáros kiválasztásakor a csoportnak megbízható, anyagilag felelősségteljes csoporttagokat kell keresnie, akik jó matematikai
készségekkel rendelkeznek. A csoportnak azt is érdemes

fontolóra vennie, hogy olyan pénztárost válasszon, aki
hajlandó és képes segíteni a csoporttagoknak megérteni
az NA szolgálatok támogatásával kapcsolatos közös felelősségünket is.
A pénztáros pontos adatokat szolgáltat a lelkiismereti
gyűléseken, melyek segítségével a tagok jó pénzügyi döntéseket hozhatnak. Ez a megbízott szolgáló gondoskodik
arról, hogy a csoport forrásait hagyományainkkal, elképzeléseinkkel és a csoport lelkiismeretével összhangban használjuk fel. A Group Treasurer’s Workbook* segíthet leegyszerűsíteni a nyilvántartások vezetését. Egyes csoportok veszítettek már el forrásokat gondatlanságból, visszaélésből
vagy lopásból fakadóan. Ez gyakran elkerülhető, ha olyan
jó szervezőkészséggel rendelkező tagokat választunk, akik
határozottan követik a felépülés programját.

GYŰLÉSVEZETŐ
A gyűlésvezető az az NA-tag, aki irányítja a felépülési
gyűlést, annak formai előírásainak megfelelően. A vezető
– akinek személye havonta, vagy akár hetente is változhat
–, gyakran meghatározója a gyűlés egész hangvételének.
Egyes csoportok más csoportok tagjait kérik fel arra, hogy
gyűléseiket vezessék. A vezető hangneme segít kialakítani a felépülés pozitív légkörét. Feladatai közé tartozhat a
gyűlés rendjének megőrzése. A kedvesség és nyugodtság
sokat segíthet a felépülés légkörének megőrzésében. Egy
szerető, de egyben határozott vezető segíthet a gyűlésnek
a felépülés üzenetére összpontosítani.

CSOPORTKÜLDÖTT
A csoportküldött képviseli a csoportot a Területi
Küldöttgyűléseken (TKGY). A megbízott szolgáló feladata a TKGY gyűléseinek rendszeres látogatása, és az ott
elhangzottak alapján rendszeresen beszámolni a csoport
helyzetéről, beleértve azokat a kihívásokat, amelyekkel a
csoportnak szembe kell néznie, illetve azokat a sikereket,
amelyeket elértek. Ez segíti a csoportot kölcsönösen támogató kapcsolatok kiépítésében más NA csoportokkal a
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területen. A csoportküldött az összekötő a szolgálati közösség többi tagjával. Feladata az ötletek és problémák továbbítása a területi testületek felé, illetve a csoport informálása
a területi, országos és világszintű szolgálati ügyekről. A
csoportküldött hallatja a csoport hangját az NA egésze felé.

CSOPORTJA:

FELADATOK ÉS
ELELŐSSÉGEK

MENTORÁLÁS ÉS FOLYAMATOSSÁG –
CSERÉLŐDŐ SZOLGÁLATOK
A frissesség és élénkség megőrzésének céljából a csoportok jellemzően rendszeresen cserélik a megbízott
szolgálói pozíciókat. A megbízott szolgálók megbízatásuk
lejártával általában új szolgálatot vagy más szolgálati szintet vállalnak. A helyettes pozíciók a szolgálati pozícióknál
lehetővé teszik a tagoknak, hogy beletanuljanak a feladataikba, mielőtt elvállalják a felelősségeiket. A helyettesek
együttműködnek a partnereikkel annak érdekében, hogy
mélyebben megértsék a pozíciót. Ugyancsak helyettesítik a
partnereiket azok távollétében. Ez segít a csoportnak olyan
csoporttagok vezetői képességeinek fejlesztésében is, akiknek egyébként nem lenne szolgálati pozíciójuk, valamint
segít előre beletanulniuk a különféle pozíciókba.

A TAGOK FEJLŐDÉSÉVEL A CSOPORT
IS FEJLŐDIK
Az NA csoport felelőssége tartani a frontot azon törekvésünk érdekében, hogy eljuttassuk a felépülés üzenetét a
még szenvedő függőknek: ez az NA gyűlés. A tagságnak és
a csoportok szolgálatának fontos szerepe van a Narcotics
Anonymous egészének fejlődése és stabilitása szempontjából. Amikor elkötelezettséget vállalunk a csoport iránt,
személyes felelősséget vállalunk az NA elsődleges céljáért. Az az újonnan érkező, akit ma körünkben üdvözlünk,
számtalan függőn segíthet a jövőben. Üzenetet közvetítünk, és segítünk a függőknek otthonra lelniük az NA-ban.
Szolgálatunk sokkal messzebbre elér, mint gondolnánk.
Ahogy együtt szolgálunk és növekedünk, úgy válnak
csoportjaink is egyre otthonosabbá. Ez az érzés lehet az a
vonzerő, ami miatt az újonnan érkezők visszatérnek.

Ez a Testületáltal jóváhagyott
szolgálati irodalomfordítás.
A szolgálati pamfleteket a tagok, csoportok és a
szolgálati bizottságok használják forrásként,
nem a gyűléseken kerülnek felolvasásra.
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Szolgálattal kapcsolatos irodalom, melyet nem a felépüléssel kapcsolatos gyűléseken kell felolvasni

