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Acontecimentos dos Serviços Mundiais de NA
que podem ser do seu interesse...
Novidades após a WSC 2010
 Temos uma nova declaração de visão para todos os serviços de NA. Por consentimento unânime, a WSC 2010
aprovou a Visão para o Serviço de NA, a qual se encontra reproduzida na página final deste relatório. Incentivamos a todos a utilizá-la nas reuniões de comitês e atividades dos serviços. Ela expressa, de forma bastante
eloquente, o que buscamos alcançar na divulgação da nossa mensagem.
 As revisões propostas para o livreto Em Tempos de Doença também foram aprovadas por consentimento unânime. A publicação revisada estará à venda em julho de 2010.
 Questões Financeiras: Auto-Sustento em NA (IP nº 24) e Custeio dos Serviços de NA (IP nº 28) também foram
aprovados, e estarão disponíveis em julho de 2010. Estes folhetos substituem os antigos IPs nº 24 e nº 25. Nos
relatórios regionais, na WSC 2010, ficou claro que o auto-sustento é uma questão que afeta toda a irmandade.
 Disponibilizaremos roteiros para a realização de oficinas sobre a nossa nova declaração de visão, auto-sustento
em NA e Em Tempos de Doença, a fim de incentivar uma ampla discussão desses temas em toda a irmandade.
A conferência aprovou mudanças nas diretrizes de distribuição automática da The NA Way Magazine. Para continuar
a receber a revista The NA Way, será preciso fazer o seu recadastramento até outubro. A qualquer momento poderão
ser solicitadas novas assinaturas, mesmo depois de outubro. Essa alteração ajudará a eliminar o envio de exemplares indesejados. Maiores informações sobre esses planos serão publicadas nos próximos números da The NA Way
e do NAWS News. As mudanças no processo de distribuição da revista somente entrarão em vigor ao final de 2010.
A conferência também modificou a sistemática de planejamento da convenção mundial. Em vez de um “comitê
local de apoio”, o quadro utilizará um “grupo de trabalho da WCNA”. Além disso, já devemos começar a vender, no
final de 2010, as pré-inscrições para a WCNA 34 - San Diego 2012.
Notícias de RP – Já estão disponíveis as versões atualizadas da Pesquisa da Irmandade, NA: Um Recurso em sua
Comunidade e Informações sobre NA. Foram feitas atualizações para refletir os resultados da pesquisa da irmandade de 2009. Para auxiliá-los em seus esforços de serviço, também lançamos um Guia Básico de H&I revisado, um
novíssimo guia de Fundamentos de RP e outras ferramentas de relações públicas. Todos estes recursos e informações adicionais de RP podem ser encontrados no endereço eletrônico www.na.org/?ID=RP-index.
“Viver Limpo” – A segunda etapa de revisão e comentários dos Capítulos Três, Quatro e Cinco do novo livro “Viver
Limpo” encerra-se no dia 30 de junho de 2010. A terceira e última fase de revisão, contemplando os Capítulos Seis
e Sete e a introdução do livro, está prevista para acontecer de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2010. Vocês podem contribuir com material original para os capítulos restantes, compartilhando on-line a sua experiência sobre
qualquer dos temas do esboço, no endereço www.naws.org/lc/, ou enviando as suas ideias por e-mail.
Sistema de Serviços – A página do sistema de serviços na Internet já está no ar, e inclui todo o material distribuído na conferência, bem como relatórios com dados históricos e atuais. Lá também pode ser encontrado um
link para o fórum eletrônico do projeto. Pretendemos realizar uma série de cinco oficinas nos Estados Unidos,
de meados de agosto a meados de novembro, para discutir e colher sugestões para as propostas de modelos
estruturais. As atualizações serão publicadas on-line, sempre que novas informações estiverem disponíveis:
www.na.org/?ID=servsys.
O fórum on-line dos participantes da conferência está sendo atualizado. Por decisão da WSC 2010, a sua utilização
agora passará a ser limitada aos participantes dos ciclos da conferência de 2008-2010 e 2010-2012; porém, o fórum poderá ser acessado e visualizado por qualquer membro interessado. Para participar, basta cadastrar-se no
site http://disc.na.org/wsc/index.php. Temos muito o que discutir neste ciclo.
Finanças – Reduzimos despesas e custos em todo o quadro e, neste período de dificuldades, continuamos a pedir
seu apoio financeiro para a prestação de serviços que ajudam a levar a mensagem em todo o mundo.
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