Ajude-nos a planejar o projeto das
Oficinas Mundiais!
O quadro precisa de sugestões para tornar bem-sucedidas as oficina mundiais. Este é um projeto
novo, aprovado na WSC 2000. O orçamento permite-nos realizar até seis oficinas mundiais neste ciclo da
conferência. Comprometemo-nos a realizar uma na Europa, outra na América Latina, uma na ÁsiaPacífico e um máximo de três na América do Norte. O propósito das oficinas é melhorar pessoalmente a
comunicação entre os Serviços Mundiais de NA e a irmandade. Nossa visão é que elas ajudarão os
serviços mundiais a responderem melhor à irmandade a quem presta serviço. Queremos criar
oportunidades de diálogo, treinamento, e troca de experiência, força e esperança. Cremos que as oficinas
possam ajudar a montar a base para a eficácia do novo sistema de serviços mundiais, e que ajudará os
delegados, membros do Quadro Mundial e funcionários do WSO a se tornarem mais competentes em seu
papel como servidores mundiais. Esperamos que as suas idéias gerem participação e entusiasmo!
❖ O que você gostaria que acontecesse nas oficinas mundiais?
❖ Como você acha que se pode conseguir extrair o máximo de participação e benefício para a
irmandade?
❖ Quais são suas idéias quanto à escolha do local para as oficinas?
Queremos envolver os grupos, áreas, regiões, zonas e a experiência mundial, quando da escolha dos
temas das oficinas, e participantes das apresentações dos painéis. Também esperamos atrair uma ampla
gama de experiência — de recuperação e de serviço — entre os companheiros presentes.

Histórico
Enfatizamos que encaramos o projeto das oficinas como sendo de caráter experimental. Nunca
fizemos isto antes. Pretendemos correr alguns riscos ... e imaginamos que cometeremos alguns erros.
Gostaríamos de tentar diversos formatos e abordagens nas diferentes oficinas, para que possamos
aprender o máximo possível com essa experiência. Esperamos que as oficinas suscitem entusiasmo e
unidade para levar a mensagem de recuperação e serviço de NA com mais eficiência.
Estamos pensando em diversos tipos de formatos. Entre eles:
❖ Evento de um dia, encaixado em algum outro, existente na irmandade;
❖ Combinação da oficina mundial com o Dia Mundial da Unidade;
❖ Evento novo e separado, com a duração de um fim-de-semana; e/ou
❖ Conjugação da oficina mundial com uma convenção regional ou evento multi-regional.
O experimento da oficina mundial conjugada a uma convenção regional ou evento multi-regional
traz benefícios que estamos avaliando. Este tipo de parceria, se conseguíssemos encontrar uma região
com essa disposição, poderia nos ajudar a alcançar o foco de recuperação e serviço, que atrai uma
amostragem ampla de companheiros. Poderíamos oferecer uma série de tipos de reuniões da oficina,
misturadas no programa da convenção local. Incluiríamos pelo menos uma reunião de recuperação,
organizada por nós. O evento pareceria um pouco com uma versão em pequena escala das oficinas que o
NAWS tem realizado nas convenções mundiais. Como nas convenções mundiais, queremos atrair os
companheiros para eventos cujo tema sejam tópicos do serviço e/ou assuntos da irmandade misturados
com uma programação de recuperação composta de reuniões, além de uma atividade social, que agregue
um espírito comunitário.
Em alguns lugares, principalmente fora da América do Norte, é muito difícil reunir os companheiros
de uma zona ou continente. Assim, estamos abertos também para um evento como uma convenção
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regional ou um novo evento, por si só, que possa atrair um grande número de companheiros, mesmo que
a maioria provenha de um único país dentro daquela zona. A rotatividade de locais dentro da mesma
zona – com o tempo – poderia estender os benefícios a outros companheiros.
Também queremos frisar que consideramos estes eventos diferentes das Reuniões dos Serviços
Mundiais. Estas últimas focalizam o diálogo entre os delegados e o quadro, a respeito dos assuntos e
projetos dos serviços mundiais. No nosso entender, esse tipo de diálogo já ocorre na Conferência Mundial
de Serviço, nas Reuniões dos Serviços Mundiais e nas reuniões dos fóruns de zona, locais em que o
quadro interage regularmente com os delegados. Cremos que o objetivo da experiência das oficinas seja
construir algo novo. Entendemos que elas focalizarão tanto a recuperação como o serviço – a troca de
experiência com nossos princípios básicos. Haverá algum espaço para debater os assuntos dos serviços
mundiais, obviamente. Mas, nossa intenção é atrair o máximo possível de companheiros. Sentimos que as
questões do NAWS não deverão obscurecer os assuntos da irmandade e as necessidades locais, como
treinamento, informações e auxílio com relação aos problemas locais. Também pensamos que essas
oficinas trarão melhores resultados se forem semelhantes às viagens de desenvolvimento da irmandade,
que vimos realizando a comunidades específicas ao longo dos anos. As oficinas não substituiriam tais
viagens, nem tomariam o lugar das reuniões com as zonas, mas complementariam tais atividades.

Prazo para o Projeto
Não conseguiremos realizar a primeira oficina antes de julho de 2001. Precisamos, porém, concluir
todas as oficinas até março de 2002, para evitar conflitos com a WSC, que acontecerá em abril de 2002.
Na prática, a realização de seis oficinas em um intervalo de oito a nove meses será um grande desafio,
principalmente sabendo de todos os demais acontecimentos desse período. Neste estágio atual, ainda não
tomamos qualquer decisão final sobre nenhum local ou formato de oficina (nem sequer decidimos o
período e local do Dia Mundial da Unidade nem de nenhuma das Reuniões dos Serviços
Mundiais).Contudo, esperamos começar a tomar decisões preliminares na nossa próxima reunião do
quadro, em janeiro de 2001. Este processo decisório se estenderá até nossas reuniões do quadro de abril e
julho de 2001, à medida que for evoluindo o planejamento da série intercalada de oficinas. No decorrer
destas três reuniões, precisaremos decidir onde e quando realizar as oficinas, assim como os detalhes da
programação de cada um dos eventos. Compreendemos que muitas regiões se reúnem com uma
freqüência irregular, portanto, poderá ser difícil recebermos uma resposta rápida. Ao mesmo tempo,
devemos organizar uma oficina, dentro das limitações práticas e orçamentárias. O projeto das oficinas
tem prioridade alta. Porém, teremos de fazer com que funcione no contexto da nossa carga geral de
trabalho, e com o tempo de que dispomos neste ciclo de conferência.

Precisamos da sua ajuda para atingir estas metas
A consecução destes grandes objetivos acarretaria um progresso histórico para os Serviços Mundiais
de NA. Certamente, não podemos fazer isto sozinhos. Estamos em busca de novas e boas idéias,
independentemente da sua origem. É claro que todos gostariam que uma destas oficinas fosse realizada
em seu próprio território. Mas isto é impossível, pelos limitados recursos de que dispomos. Existem mais
de 90 regiões, e uma dúzia de fóruns de zona. Para fazer com que elas aconteçam, precisaremos de contar
com a cooperação e flexibilidade, tanto deste quadro como dos delegados regionais e dos fóruns de zona.
Queremos receber notícias de quaisquer regiões que tenham grande interesse em trabalhar conosco para
montar uma oficina. Queremos, contudo, evitar competição entre regiões ou zonas para sediar o evento.
Em vez disso, desejamos estimular a cooperação, para que este primeiro conjunto de oficinas seja o mais
bem sucedido possível, não importando o local onde elas sejam realizadas. Apenas algumas poucas
comunidades desfrutarão dos benefícios diretos de uma oficina mundial, neste ciclo da conferência.
Entretanto, se este experimento tiver sucesso e criatividade, teremos a possibilidade de elaborar um
sistema de oficinas que beneficiará a irmandade toda, através da rotatividade, nos anos futuros.
Precisamos de uma resposta de vocês, o mais rápido possível. Não queremos estabelecer nenhum
prazo para recebimento das sugestões da irmandade. Porém, gostaríamos de receber o seu apoio para as
linhas gerais que acabamos de esboçar, bem como suas idéias a respeito de tudo o que poderia contribuir
para o sucesso do evento. Também são bem-vindos os pedidos para sediar alguma oficina específica.
Apesar de termos algumas idéias gerais, estamos realmente abertos para as outras perspectivas que não
tenhamos ponderado. Estamos procurando pensar de forma nova e visionária. Esperamos ter notícias
suas em breve!
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