GRUP İŞ TOPLANTILARI
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AMAÇ

NA’nın iyileşme mesajını taşımak grubun en büyük
sorumluluğudur. Tartışmalara zaman ayıran gruplar, bu
mesajın paylaşılabileceği bir atmosferi çoğunlukla daha iyi
yaratabilirler. Birlikte toplanmak, üyelerin grup sorunlarını
ele almalarını, birbirleriyle bağlantıya geçmelerini ve
grubu bir bütün olarak hissetmelerini sağlar. Bazen grup
vicdan toplantıları diye de adlandırılan grup iş toplantıları,
grupların işlerini, iyileşme toplantısının NA mesajını etkin
bir biçimde taşıma odağını koruyacak şekilde, tartışmasına
da izin verir.

7.

Bazı gruplar düzenli biçimde (alan hizmet komite [AHK]
toplantısına denk getirerek) iş toplantıları yaparken,
diğerleri grubun dikkatine ihtiyaç duyulan özel konular
olduğu zaman toplantı düzenlerler. Grup iş toplantıları,
üyelere grup için önemli olan konuları tartışma fırsatı vermek içindir.
Grup vicdanı kişisel vicdanla hemen hemen aynı şekilde
düşünülebilinir. Grup vicdanı ruhsal ilkelerin toplu bir
farkındalığını, anlayışını ve bu ilkelere teslimiyeti yansıtır.
Üyeler kendi kişisel ihtiyaçlarını, grubun ihtiyaçlarını
ve bir bütün olarak NA’nın ihtiyaçlarını birbirleriyle
konuşmak için zaman ayırdıklarında, grubun vicdanı
şekillenir ve açığa çıkar.
			
It Works: How and Why*

ÖRNEK GRUP İŞ TOPLANTISI
FORMATI
Grup iş toplantıları çoğunlukla iyileşme toplantılarından
önce ya da sonra yapılırlar, böylece iyileşme toplantıları
öncelikli amacına odaklı kalır. Grup üyeleri, katılmaları, soru
sormaları ve tartışmalarda yer almaları için cesaretlendirilir.
Bu örnek gündem, tipik bir iş toplantısının nasıl işlediğine
dair gruplara fikir vermek içindir. Grup iş toplantısı yürütmenin birçok yolu vardır. Genellikle grubun büyüklüğü ve
kişiliği, iş toplantısının ne ölçüde yapılandırılmış olacağını
belirler.
1.
2.

3.

4.

Gruba liderlik eden üye (genellikle sekreter) iş
toplantısını duayla açar.
Grup sorunları ve çözümleri tartışılır. Bu tartışmalar
tipik olarak toplantının yapıldığı yerle ilişkiler,
grubun NA mesajını ne kadar iyi taşıdığı veya diğer
kayda değer meseleler gibi başlıkları içerir.
Muhasebeci grubun mali durumuyla ilgili bir rapor
verir ve alana, bölgeye ve dünya hizmetlerine
bağışta bulunmaya dair tavsiyede bulunur.
GHT gruba, alanla, bölgeyle, kuşakla (zon) ya da
dünya hizmetleriyle ilgili, grup için önemli olan
maddelere dair bir rapor sunar.

Diğer güvenilir grup hizmetkârları kendi sorumluluk
alanlarında rapor verirler.
Grup doldurulmasına ihtiyaç duyulan açık pozisyon
veya yapılması gereken görevleri ele alır.
Toplantı duayla kapatılır.

GRUP VİCDANI
Grup vicdanı, bir Yüksek Gücün devamlı yol
göstericiliğini, karar verme sürecimize topluca davet ediş yöntemimizdir. Grup vicdanı, bireysel vicdanları
uyandırılmış bağımlıların bir araya gelip hizmete ilişkin
soruları dikkate almalarıdır. Bu vicdan, üyeler birbirlerini
dinlediklerinde ve uzlaştıklarında kendini gösterir. Sakin
tartışmalar, karşılıklı saygı ve grup vicdanına olan güven,
grupların öncelikli amacını yerine getirmesine yardımcı
olur.
Biz bazen oylamayı, ruhsal yol gösteriyi net ve kesin
bir karara çevirmede kabataslak bir araç olarak kullanırız.
Çoğu zaman düşünceli ve özenli bir tartışmadan sonra
oylamaya ihtiyaç yoktur, çünkü grup liderinin, grubun fikir
birliğine (konsensüs) herhangi bir itirazın olup olmadığını
sormasıyla birlikte, grubun vicdanı apaçık görünür hale
gelir. Grup işlerini nasıl yürütmeye karar verirse versin −
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oylama olsun veya olmasın − grup meselelerini açıkça
tartışmak için zaman ayırmak esastır.
Bir grubun ortaya çıkan çeşitli sorunları çözebilmesinin
en iyi yollarından biri, odağın, öncelikli amacımız olan,
NA’nın iyileşme mesajını halen acı çeken bağımlıya taşıma
üzerinde kalmasıdır. On iki Geleneğin ve On iki Basamağın
içerdiği ruhsal ilkeleri uygulamak çoğu grubun problemlerini çözebilir. Diğer durumlarda grup, komşu gruplardan
veya grup hizmet temsilcisi (GHT) aracılığıyla, alan hizmet
komitesinde öneriler isteyebilir.

KUVVETLİ EV GRUPLARI KURUP
SÜRDÜRMEK
Grupların önemli konuları iş toplantısının dışında da
konuşmasının birçok yolu vardır. Önemli olan, grupların,
düzenli iş toplantılarıyla veya ayrıca belirlenmiş bir
toplantıda, bir grup vicdanı geliştirmek için zaman
ayarlamalarıdır. Bazı gruplar NA mesajının taşınmasında
grup çalışmalarının düzenli envanterini alırken, diğerleri
durumları bunlar ortaya çıktıkça ele alırlar. Building
Strong Home Groups Worksheet* üyelerin ev gruplarını
güçlendirmek için kullanabilecekleri kaynaklardan biridir.
Gruplar, nasıl daha kuvvetli ev grupları kurulabileceğine
dair tartışmalarında, aşağıdaki bazı soruları da cevaplayabilirler:

Grup, NA’nın iyileşme mesajını ne derece etkin bir
biçimde taşıyor?

Grup, toplumdaki daha fazla bağımlı için nasıl daha
hoş karşılayıcı ve daha erişilebilir hale gelebilir?

Grup, yenigelenlere güvenli bir ortam yaratmak
için nasıl bir çaba sarf ediyor? Yenigelenler parasal
veya cinsel açıdan uygunsuz yaklaşımlara maruz
kalıyorlar mı?

Toplantı formatı gruba uygun mu?

Lider, başkan veya sekreter toplantıya bir iyileşme
tonu veriyor mu?

















Grup üyeleri, NA’nın ilkelerini yaşayıp grupta onlarla
ilgili paylaşım yapıyorlar mı?
Toplantı katılımı sabit mi yoksa büyüyor mu?
Grup, toplantının yapıldığı tesisle halkla ilişkilerini
nasıl sağlam tutuyor?
Grup, toplumun daha geniş kesimindeki
(kamuoyundaki) imajını nasıl göz önünde
bulunduruyor?
Grup, Adsız Narkotik’in On iki Geleneğini ve On iki
Kavramını uyguluyor mu?
Grubun fonları akıllıca kullanılıyor mu? Grup, NA
mesajını ilerletmek için fonlarını nasıl kullanıyor?
Alan, bölge, kuşak (zon) veya dünya hizmetleri
gruptan katkı istedi mi?
Grup, yeni üyeleri grup hizmetiyle tanıştırıyor mu?
Grup, güvenilir hizmetkârları diğer hizmet
pozisyonları için nasıl hazırlıyor?
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Bir Yüksek Güce güvenimiz geliştikçe, kişisel arzularımızı
salıvermek ve istediğimiz şey için kavga etmeyi bırakmak
kolaylaşır. Teslimiyet ruhuyla grup içinde birlikte
çalışmak daha kolay hale gelir.
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Kurul onaylı hizmet materyali.
Hizmet broşürleri, bir NA toplantısında
okunmak yerine, üyeler, gruplar ve hizmet
komiteleri tarafından bir kaynak olarak kullanılmalıdır.
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Hizmetle ilgili materyal, iyileşme toplantılarında
okunma için hazırlanmamıştır

