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در خدمات جهانی  NAچه اتفاقاتی روی میدهد که ممکن است شما بخواهید بدانید.
امیدواریم شما به ارسال این صفحات از طریق ایمیل ادامه دهید یا برای اعضای عالقهمند همچنین اعضای کمیتههای خدمات ناحیهای و منطقهای
خود کپی تهیه نمائید .شما را برای گرفتن اشتراک الکترونیکی مجله راه  NAو اخبار خدمات جهانی  NAتشویق میکنیم .این به ما کمک
میکند که با کارایی بیشتری ارتباط برقرار کرده و هزینههای توزیع را کنترل نمائیم.



همایش جهانی :گزارش مقدماتی سی و ششمین همایش جهانی  NAدر این شماره خبرنامه جهانی  NAآورده شده است .از
آنجایی که هزینهها بیشتر از بودجه پیشبینی شده بود و حضور اعضا کمتر از حد انتظار بود منجر به ضرر و زیان مالی این
رویداد شد .اما از جنبه مثبت ،در حال حاضر رشد انجمن و فرصتهای روابط عمومی  PRدر برزیل که در نتیجۀ برگزاری این
همایش بوده است را به چشم میبینیم .دوباره میخواهیم از اعضای کارگروه حمایتی و سایر داوطلبان محلی ،به خاطر
فعالیتهای بیسابقهشان در به واقعیت رساندن سی و ششمین همایش جهانی  NAتشکر کنیم.



گزارش دستور کار کنفرانس  CAR 6102به آدرس www.na.org/Conference :در دسترس است .همچنین میتوانید آن را
از دفتر خدمات جهانی  WSOبه مبلغ  01دالر که شامل هزینه مالیات و پست میباشد ،خریداری نمائید .ویدئویی که محتوای
خالصهای از  CARاست بعداً ارائه خواهد شد .از شرکتکنندگان در کنفرانس دعوت میشود تا در وبینار  06دسامبر
( 66دیماه) در ساعت  01به وقت محلی برگزار میشود به اعضای هیئت امنای جهانی بپیوندند.



پروژه سنتها :فرم تایید کتاب کارکرد سنتها «اصول راهنما  -روح سنتهای ما» به عنوان بخشی از دستور کار کنفرانس
 CARدر صفحه اینترنتی کنفرانس ،در دسترس است .از همه اعضائی که در این فرایند مشارکت کار داشتهاند تشکر
میکنیم.

فرم نظر سنجی در گزارش دستور کار کنفرانس  ،CARبرای جمعآوری اطالعات به کار گرفته میشود ،اطالعاتی از انجمن
در رابطه با نشریات بهبودی و مطالب خدماتی که میخواهید .همچنین ایده هایی برای عناوین بحث و گفتگو جهت دورۀ بعدی.
با اضافه اینکه ما این نظرسنجی را در صفحه اینترنتی کنفرانس ،ارائه خواهیم کرد.



بسته برنامهریزی آیندهمان :این بخش شامل نتایجی از کارگاههای نقش فرامنطقهها میباشد .همچنین شامل تصویری از
اطالعات برای فرامنطقههای امروز در  NAو یک پاورپوینت در مورد آینده کنفرانس خدمات جهانی است .این مطالب به
صورت آنالین  www.na.org/futureیا به وسیله صفحه اینترنتی کنفرانس در دسترس است.



پیگیری مصوبات کنفرانس  :CAT 6102مطالب  CATشامل برنامه راهبردی خدماتی جهانی  ،NAبودجه ،برنامههای
پروژه و توصیههایی در رابطه با درخواست گرفتن کرسی در کنفرانس خدمات جهانی خواهد بود .اینها آنالین در صفحه
اینترنتی کنفرانس در دسترس است و یا اینکه میتوانید از طریق دفتر خدمات جهانی به مبلغ  00دالر که شامل هزینه پست و
مالیات میباشد ،خریداری نمائید.
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تصمیمگیری در کنفرانس خدمات جهانی :شامل مطالب  ، 6102 CATکه ابزارها و منابعی را پیشنهاد میدهد تا به
گردانندگان کنفرانس خدمات جهانی کمک نماید .و همراه با پیشنهاداتی در رابطه با بحث و گفتگوی بهتر عقاید در کنفرانس
خدمات جهانی () WSCو ارسال ایده ها به برنامه راهبردی خدمات جهانی ( )NAWSاست .
همچنین رابطین این فرصت را خواهند داشت تا ایده ها و مسایل خود را برای درج در قسمت مباحث انجمن در پیگیری
مصوبات کنفرانس قرار دهند عالوه بر اینکه آنها در حال حاضر ،این فرصت را دارند که آنرا در دستور کار کنفرانس قرار
دهند.
ضربالعجل درج در  01 ,CATدسامبر  61( 6101دیماه  )49میباشد .ما همچنین رأیگیری الکترونیک در کنفرانس
خدمات جهانی را به مرحله آزمایش خواهیم گذارد.



پمفلت روابط عمومی ( :)PRما پیشبینی میکنیم که پیشنویس این منبع که بر روی فراهم کردن اطالعات برای حرفهایها
با توجه به پزشکی شدن درمان اعتیاد و سنت سوم  NAتمرکز دارد در چند ماه آینده برای بررسی  41روزه توسط
شرکتکنندگان در کنفرانس در دسترس خواهد بود هرگاه پمفلت حاضر شود ،اعالم اینترنتی خواهد شد.



جلسات اینترنتی :اگر شما مایلید به ما بپیوندید و در مورد مسائل و موارد خدماتی بحث و گفتگو نمائید .لطفاً نام ،پست
خدماتی ناحیۀ منطقه خود را به آدرسهای زیر ارسال نمائید:

برای رویدادها (همایشها)events@na.org -
برای  H&Iو کمیته کارکرد قدم زندانیان H&I@na.org
برای خدمتگزاران مورد اعتماد روابط عمومی و اطالعرسانی  PR@na.orgو برای سیستم خدماتی Servicesystem@na.org
 امور مالی :برای اولین بار در تاریخ ما ،اعانات انجمن در سال مالی منتهی به  03ژوئن  ،5302به مبلغ یک میلیون دالر رسیده.
ما به تشویق اعضای خود ادامه میدهیم که در فعالیتهای خدماتی  NAدر سطح دنیا مشارکت کرده تا بهبودی در دسترس
معتادان سراسر جهان قرار گیرد و چشماندازمان از طریق اعانات مالی به پورتالمان www.na.org/contribute

به

واقعیت بپیوندد.
پیوندهائی که ما را به یکدیگر متصل مینماید.
ما معموالً خبرنامه خدمات جهانی  NAرا همزمان با انتشار گزارش دستور کار کنفرانس  CARمنتشر نمیکنیم .بنابراین سعی
کرده ایم این خبرنامه کوتاه باشد .یک سری اطالعات اضافی هست که میخواستیم تا قبل از فوریه به دست شما برسد که به
نظر نمیآید مربوط به گزارش دستور کار کنفرانس  CARباشد .ما اخیراً فعالیتهای فوقالعاده در رابطه با توسعه انجمن
داشتهایم .اما برای به مشارکت گذارده شدن این اطالعات ،باید صبر شود.
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حرکت به سوی کنفرانس خدمات جهانی WSC 6102
صداقت ،ایمان و خیرخواهی
جلسه هیئت امنا در تاریخ  01الی  01اکتبر  5105در چتورث کالیفرنیا برگزار شد .جلسه هیئت امنا را روز چهارشنبه با گزارشهای
نهائی از این دوره آغاز کردیم .گزارشاتی از کارگروه پروژه کتاب سنتها (اصول راهنما  -روح سنتهای ما) ،تصمیمگیری در
کنفرانس خدمات جهانی و مشارکت رابطین .جلسه را در این روز با مرور مواردی که در گزارش دستور کار کنفرانس قرار خواهد
گرفت ،به پایان رساندیم .شعار این دورۀ کنفرانس :صداقت ،ایمان و خیرخواهی ،از چشمانداز خدماتی  NAگرفته شده که عملکرد
تمام فعالیتهای خدماتی ما میباشد.
در چهارشنبه صبح ،با شنیدن خبر درگذشت یکی از اعضای هیئت مدیره ،شوکه شدیم .باب.جی در طی شب درگذشته بود .باب یکی
از اعضای قدیمی  NAبوده که عمیقاً در یادها خواهد ماند ،او در طول  93سال پاکی خود ،زندگی بسیاری را نجات داده بود .بقیه
روز را سعی کردیم که توجهمان را به موارد اداری موجود معطوف نمائیم .اما این برایمان سخت بود ،در مورد تهیه مقدمات
کنفرانس خدمات جهانی  5102بحث و گفتگو کرده و بقیه روز را با گزارش کارگروه هیئت امنا در رابطه با توصیههائی جهت گرفتن
کرسی در کنفرانس خدمات جهانی  WSCو تمرکز بر روی آینده ،به پایان رساندیم .جلسه روز جمعه صرف پرداختن به برنامه
راهبردی شد .در ابتدا اهدافمان را برای دوره  5102-5103به مرحله نهائی رسانده و شروع کردیم به الویتبندی آنان ،نوعاً
دریافتیم که عقاید ایده های بیشتری ،در طی یک دوره ،می تواند به انجام رسد .در ژانویه ما عقاید بخصوصی برای  5102-5103را
نهائی خواهیم کرد که به ما کمک میکند تا اهداف الویتبندی شده را برآورده سازیم.
پمفلتی برای حرفهایها در رابطه با پزشکی شدن درمان اعتیاد و سنت سوم  ،NAدر روز شنبه صبح ،مورد بازبینی قرار گرفت.
هرگاه پیش نویس این پمفلت تکمیل شود ،آن را برای شرکتکنندگان در کنفرانس ،به منظور یک بازبینی  31روزه ،ارسال خواهیم
نمود .پس از آن به مسئولیتهای مالی بزرگ پرداخته و سپس روز را با گزارش کارگروه گرفتن کرسی در کنفرانس خدمات جهانی
 ،WSCکه توصیههایشان در مطالب پیگیری مصوبات کنفرانس CAT ،درج خواهد شد ،به پایان رساندیم.
در حال حاضر دو عضو جدید به اعضای کادر اداری در چتورث اضافه نمودیم .لطفاً به ما کمک کنید تا به پام-ت از کالیفرنیای
شمالی به عنوان هماهنگکننده پروژه و استیسی از ایلینویز به عنوان نویسنده  /ویرایشگر ،خوشآمد گفته و از ایشان استقبال کنیم.

سی و ششمین همایش جهانی NA
دوباره میخواهیم از اعضای کارگروه حمایتی همایش جهانی  WCNA-NAهمچنین سایر داوطلبان محلی ،در فعالیتهای
خستگی ناپذیرشان برای کمک به ما جهت به واقعیت پیوستن این همایش ،تشکر و قدردانی نمائیم .از آنها هرچه میخواستیم انجام
میدادند ،حتی بیشتر .همچنین می خواهیم از تمامی اعضای خدمتگزار قبل از همایش ،هنگام برگزاری و یا بعد از همایش که به ما
یاری رسانده اند تشکر و قدردانی نمائیم ،اعضایی از خارج از ریو دوژانیرو و از سراسر برزیل .همایش جهانی قبالً یکبار  05سال
پیش در آمریکای جنوبی در کارتاجنیا-کلمبیا برگزار شده بود.
سی و ششمین همایش جهانی  NAنمونه جالب توجهی از آن چیزی است که نشان میدهد بهبودی در  ،NAدر طی  05سال گذشته
در آمریکای جنوبی ،تا چه حد پیش رفته است .ما بسیاری از دوستان قدیم را مالقات کرده و با دوستان جدیدی از سراسر برزیل و
قاره ،آشنا شدیم .این برایمان یک امتیاز بود که بخشی از این رویداد باشیم.
در این جا ،شاید جای تعجب باشد ،برنامهای که برای سی و ششمین همایش جهانی  NAداشتهایم ،آنگونه که میخواستیم ،برایمان
کار نکرد .ناتوانی در بستن قرارداد با هتلها ،تأخیر در اطالع رسانی به اعضا به همین خاطر و وضعیت اقتصادی در برزیل که تمام
اینها منجر به حضور کمتر از حد انتظار اعضاء شد.
علی رغم اینها ،منافع همایش جهانی عبارت بود از پیوستن اعضاء به یکدیگر ،جشن بهبودی و گوناگونی و فرصتهای روابط عمومی
 PRجامعه محلی ،که تمام اینها به تحقق پیوسته است.
ما همیشه سرمایهگذاری منابع  NAبرای همایشهایی که خارج ایاالت متحده برگزار میشوند مانند :بارسلون اسپانیا و
کارتاجنیا-کلمبیا را پیشبینی کرده بودیم .اگرچه هزینههای سی و ششمین همایش جهانی  ،NAبیش از آن چیزی بود که پیشبینی
شده بود.
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خالصهای از اینها را در زیر میآوریم :از آنجایی که در ابتدای شروع همایشهای سه ساله جهانی هستیم ،بحث و گفتگوی مدل
برگزاری همایش جهانی  NAدر آینده ،چرخش این رویداد و فرصتهای توسعه انجمن را آغاز خواهیم کرد.
سی و ششمین همایش جهانی  NAیک رویداد دو زبانی با توزیع بیسابقه حدود  9111هدست بود با هزینه باال و مشکالتی در
رابطه با کیفیت صدا و اتالف وقت به خاطر آنکه تعداد زیادی از مردم میبایستی هدستها را تحویل گرفته و یا تحویل دهند.
برنامهریزی برای همایشهای دوزبانه در آینده ،بخشی از ارزیابی ما برای همایش جهانی  NAخواهد بود.
تنها دلیل که باعث شد ما بتوانیم با مرکز همایش وارد توافق اولیه شویم ،روابط خوب با اعضای دولت محلی ریو با  NAو اعضای
 NAبوده است .آنها اطمینان داده بودند که قیمتهایشان مناسب ساختار ما است و به ما اجازه میدهد تا این محل برگزاری
همایش را مورد مالحظه قرار دهیم .اگرچه هنگام برگزاری سی و ششمین همایش جهانی  ،NAدولتی محلی که با ما به توافق
رسیده بود ،تغییر کرد .با اضافه اینکه هنگام بستن قرارداد ،ما برنامهریزی کرده بودیم تا از فضای بیرونی محل برگزاری رویداد
در بعد از ظهرها ،استفاده نمائیم .همینطور انتظار داشتیم از فضای بیرونی هتل ها نیز استفاده نمائیم ،همانگونه که از جائی به جای
دیگر نقل مکان کردیم ،مجبور شدیم تا تمام فعالیتهایمان را در همان محل برگزاری همایش متمرکز کنیم که منجر به تغییر کلی در
قراردادمان و در نهایت استفاده از وسائل محل برگزاری همایش گردید .قرارداد اصلی برمبنای استفاده  05ساعته بوده که در
برنامه جدید همایش استفاده ما از محل رویداد بر مبنای  03الی  51ساعت در روز قرار گرفت که باعث ایجاد اثرات تورمی در
هزینههای محل برگزاری گردید.
ما برای حضور اعضای بیشتری قر ارداد بسته بودیم ،اما با کاهش حضور اعضاء ،فضای بیشتری از آنچه که نیاز داشتیم را در
اختیار گرفتیم .برای یک رویدادی که در یک هتل برگزار می شود ،آسان است که خود را با تغییرات وفق داد اما برای یک رویدادی
که در یک مرکز برگزاری همایشها اتفاق میافتد ،انعطافپذیری وجود نخواهد داشت.
همچنین به ما یادآوری میکند که هیچ گونه کنترلی بر روی وضعیت اقتصاد نداریم .برزیل یک افت اقتصادی شبیه به بحران
اقتصادی ایاالت متحده در سال  5113را تجربه میکرد .وقتیکه در در حال برنامهریزی این رویداد بودیم ،نرخ ارز به نسبت 0:0/1
بود در طی برگزاری همایش این نرخ تقریبا به  0 :9/0و در طی تهیه این گزارش ،نرخ ارز به  0 :1/0رسید.
این عدم اطمینان و افزایش هزینه ممکن بود مانع از حضور اعضای برزیلی در همایش شود و هنگامیکه اعضای برزیل در تکاپو
بودند ،اوضاع نرخ ارز ،در ماه فوریه ،برای اعضای ایاالت متحده و سایر اعضای مسافر غیربرزیلی ،دلخواه شده بود .با اینحال ،به
علت ناکافی بودن برنامه حضور اعضاء به نظر میرسید حضور اعضای آمریکایی به سی و ششمین همایش جهانی  ،NAبا تأخیر
مواجه شده باشد .که نتیجه اینها ،منجر به ثبت نام تعداد کمتری از اعضاء گردید.تقریباً  9111نفر.
همانطور که به برگزاری همایش نزدیکتر میشدیم ،نشانههایی ظاهر شد مبنی بر این که نمیبایستی انتظار داشته باشیم تا حضور
اعضائی را که پیش بینی کرده بودیم ،به واقعیت بپیوندد .در نتیجه ،هر جا که امکان داشت ،اقدام به صرفهجویی هزینهها نموده و
بسیاری از مخارج بیرون از محل برگزاری را یا حذف کرده و یا تغییر دادیم .به طور چشمگیری مقدار سفارش محصوالت را کاهش
داده (که همچنین درآمد هم کاهش داشته) و حتی استفاده از تهویه سالن محل برگزاری همایش را محدود نمودیم که هزینه آن
حدود  00هزار دالر در ساعت بود .این محدودیتها حتی به استفاده از اعضاء نیز کشیده شد.
برای کمک کردن به جابجائی صندلیها در هر شب و پس از برگزاری جلسه اصلی تا بتوانند فضا را برای رویداد بعدی آماده نمایند
و در این صورت بود که توانستیم از کادر اداری محل برگزاری همایش استفاده نمائیم و به خاطر تمایل این اعضاء برای کمک،
بسیار شاکر هستیم .اعضائی وجود داشتهاند که در همایشهای جهانی بسیاری حضور داشتهاند ،اما هرگز چنین تجربهای مانند
همایش جهانی  NAدر برزیل را به خاطر نمیآورند.
هزینههای برگزاری رویداد در یک مرکز همایش به شدت باالتر و خیلی متفاوتتر از هزینههای برگزاری رویداد در یک هتل است.
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مغایرت (واریانس)

بودجه

ترکیب سالهای مالی

12/523
55/511
913/501
0/551
50/155
111/395

951/111
53/111
111/111
--50/155
393/155

919/190
5/152
091/139
0/551
--193/551

درآمد سی و ششمین همایش جهانی NA
ثبت نام
اهدائیه تازه واردان
محصوالت
سایر اقالم فروش
تخفیف
جمع درآمد سی و ششمین همایش جهانی NA

15/515
55/331
19/595
020/931
2/023
10/023
05/101

32/111
039/503
013/111
033/111
11/111
013/150
393/211

59/155
051/555
011/125
913/931
51/023
013/559
355/391

هزینههای سی و ششمین همایش جهانی NA
ثبت نام
برنامه
محصوالت
محلهای برگزاری
کمیته حمایتی
اداری
جمع هزینههای سی و ششمین همایش جهانی NA
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931/101

خرج در رفته (تراز خالص)

935/055
ارقام به دالر آمریکا
همانطور که در این نمودارها میبینید ،اساساً به خاطر کاهش فروش محصوالت و مغایرت کمتر،وثبتنامها کمی اختالف در ثبت
نام،درآمدها تقریباً نیمی از آن چیزی بود که انتظار داشتیم .اما از نظر جنبه هزینهها ،ما برای تولید محصوالت هزینههای کمتری
نسبت به آنچه که برنامهریزی شده بود ،پرداخت کردیم .این به خاطر تعدیل حضور کمتر اعضاء بوده و همانطور که قبالً تأکید شد،
هزینه های محل برگزاری رویداد خیلی بیش از آن چیزی شده که برنامهریزی شده بود.اینها اخباری نیست که ما میخواستیم
ارسال کنیم بلکه اینها منعکس کنندۀ آن چیزی است که واقعاً اتفاق افتاده است.
خوشبختانه ،دو همایش قبلی به ما کمک کرد تا هزینهها را تعدیل سازیم.
نمودار درآمد خالص چهار همایش جهانی قبلی جمعاً ( )-015/531به شرح زیر میباشد:
سی و سومین همایش جهانی  5113 NAبارسلون  -اسپانیا -505/335
سی و چهارمین همایش جهانی  5100 NAساندیگو -ایاالت متحده 535/511
سی و پنجمین همایش جهانی  5109 NAفیالدلفیا  -ایاالت متحده 513/191
سی و ششمین همایش جهانی  5105 NAریودوژانیرو  -برزیل -931/101
توجه داشته باشید که در مورد فرصتهای توسعه انجمن صحبت میکنیم ،یک همایشی که در خارج از ایاالت متحده برگزار
میشود می بایستی قادر باشد تا اعضای محلی میزبان را استطاعت نماید .به نظر میرسد این در مورد برزیل صحت داشته باشد.
قبل از همایش ،اعضائی از سراسر برزیل از طریق فرامنطقه وارد خدمات شده ،تحت آموزش قرار گرفته و وبسایتشان را به روز
کردند.
آنان راهبرد روابط عمومی را ایجاد که یک بخش از آن در همایش جهان به تصویب رسید و کمک کرد تا برای اولین بار ،رابطه با
آموزشگاه پزشکی حرفهایها را آغاز نمایند .از مسئول فرامنطقهای روابط عمومی  PRبرای شرکت در شورای مواد مخدر دولتی
برزیل دعوت به عمل آمده که این به باز شدن دربهای زندانها در برزیل برای  NAکمک کرده و اجازه میده تا به  311زندان در
کشور دسترسی پیدا کرد .این یک نتیجۀ مستقیم از توجه به همایش جهانی در برزیل بوده است .حضور در تلویزیون ملی به اعتبار
 NAکمک کرده و رشد خطوط تلفنی را باعث شده است .موارد زیاد دیگری برای اعضا و اعضای بالقوه به خاطر برگزاری سی و
ششمین همایش جهانی در برزیل وجود دارد .برای بسیاری از ما که قادر بودیم در آنجا حضور داشته باشیم نمونه لذتبخشی از
بهبودی در عمل با یک طعم برزیلی و آمریکای التین بوده است .از تمام کسانی که کمک کردند تا این رویداد برایمان امکانپذیر
شود ،تشکر فراوان مینمائیم
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گزارش دستور کار کنفرانس 6102
به احتمال زیاد ،همزمان با این شماره خبرنامه خدمات جهانی  ،NAگزارش تأیید شده کنفرانس را خواهید یافت .ما در حال
حرکت به سوی کنفرانس خدمات جهانی  5302هستیم .اضافه بر پیشنهادات هیئت امناء و منطقهای ،میخواهیم بدانید که برآورد
نشریات در این گزارش تأیید شده کنفرانس درج شده است .این برآورد به ما کمک کرده تا برنامهریزی کنیم و میخواهیم که
اعضاء در مورد خواستههای شان در رابطه با انواع نشریه بهبودی و مطالب خدماتی همچنین عناوین بحث و گفتگو ،با ما
مشارکت ک رده و نقطه نظراتشان را برای دورۀ بعدی ،ارائه نمایند .عالوه بر آن ،این برآورد به زودی به صورت آنالین ارائه
خواهد شد NA .یک انجمن متشکل از «ما» است و دوست داریم شما هم مشارکت کرده و خواستههایتان را در میان بگذارید.
در کنفرانس در مورد نتایج برآورد ،بحث و گفتگو خواهیم کرد .شما می توانید به طور محلی و یا آنالین مشارکت نمائید.
برآورد را میتوانید در آدرس زیر پیدا نمائید:
www.na.org/conference
برای کمک به همه ما جهت درک بهتر گزارشهای تأیید شده کنفرانس ،لطفاً طوری برنامهریزی کنید که در تاریخ  05دسامبر
ساعت ده صبح به وقت محلی (/50آذر )49/به وبینار شرکتکنندگان در کنفرانس که در روز شنبه برگزار خواهد شد ،به هیئت
امنا بپیوندید.
برای تکمیل این جلسه وبنیار ،دوباره ویدئوهای گزارش دستور کار کنفرانس را ارائه خواهیم داد .برای یافتن اینها و چیزهای
بیشتر میتوانید به آدرس اینترنتی کنفرانس (باال) مراجعه نمائید.

بسته برنامهریزی آیندهمان
ما همچنین بسته ای از اطالعات در مورد آینده کنفرانس خدمات جهانی را ارسال میکنیم .محتویات این بسته شامل نتایج کارگاه
نقش فرامنطقهها بوده که جوامع بسیاری در آن شرکت داشتهاند .این بسته شامل یک بخش کوچکی از دادهها برای
فرامنطقههای امروز در  NAو یک پاورپوینت در مورد آینده کنفرانس خدمات جهانی با تمرکز بر کارآئی و پایداری است  .این

مطالب به صورت آنالین همچنین از طریق لینک صفحه کنفرانس در دسترس خواهد بودwww.na.org/future .

پیگیری مصوبات کنفرانس 6102
همانطور که قبالً تأکید کردیم ،پیگیری مصوبات کنفرانس  CATشامل برنامه راهبردی خدمات جهانی  ،NAبودجه و
برنامههای پروژه ها خواهد بود .به عالوه ،ما عقایدی برای چگونگی برگزاری جلسات اداری و بحث و گفتگو در کنفرانس خدمات
جهانی را ارائه خواهیم داد .همینطور توصیهها و درخواست نامهها برای گرفتن کرسی در کنفرانس خدمات جهانی خواهد بود.
در حال حاضر تمام رابطین این توانایی را دارند تا مطالب خود در رابطه با آنچه که میخواهند سایر شرکتکنندگان در
کنفرانس به بحث و گفتگو بگذارند را به گزارش کنفرانس ،اضافه نمایند.
اکنون مایلیم تا همان توانمندی را قبل از آغاز فرآیند ،به وسیله افزودن وسایلی برای ارسال و مراسالت پیگیری مصوبات
کنفرانس  ،CATبرای تان ارائه دهیم .این به آن معنی است که اگر منطقه شما موارد یا عقایدی دارد که مایلید توسط
شرکتکنندگان در کنفرانس مورد توجه قرار گیرد ،رابطین میتوانند این موارد را تا  02دسامبر  5302برایمان ارسال نمایند.
عقاید و موارد دریافت شده به وسیله ارسال مراسالت  ،CATدر پوشه جداگانه ،توزیع خواهد شد.
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برنامهریزی راهبردی
یک روز تمام را به فرایند برنامهریزی راهبردیمان اختصاص دادیم .آنچه که ما اصطالحاً «مفاهیم مهم» مورد مالحظه قرار
میدهیم شامل معنادار ساختن چشمانداز خدمات در  NAبرای اعضا می باشد .همچنین ایجاد ابزارهائی برای کمک به کسانی که
خدمت میکنند تا بتوانند به طریقی ارتباط برقرار نمایند که به اعضاء دسترسی داشته باشند .مورد بعدی که به آن پرداختیم
عبارت بود از اهداف شناخته شده از جلسه قبلی که برای شفافیت ،به پاالیش آنها پرداختیم .بسیاری از اهدافمان برای کنفرانس
آینده در رابطه با توسعه انجمن همراه با ابزار الزم مانند روابط عمومی  ،PRابزار خدماتی ،ارتقاء آگاهی و درک بیشتر از NA
برای عموم جامعه ،اعضای بالقوه و یافتن شیوههائی برای مشارکت رابطین در فرآیند برنامهریزی بوده است .در پی فرآیند
اهداف ،اولین دور الویتبندی اهداف و برنامهریزی این فرآیند را قبل از جلسه ژانویه ،نهائی کردهایم .همچنین ،رویکرد انجام
این اهداف و پیروی از برنامههای پروژه برای درج آن در پیگیری مصوبات کنفرانس  CATاست .

پمفلت روابط عمومی PR
شما ممکن است به خاطر داشته باشید ،در برنامه راهبری کنفرانس خدمات جهانی  ،5309ما یک الویت ثانویه در مورد ایجاد
پمفلت جدید روابط عمومی ( PRشبیه به اطالعات در مورد  )NAداشته بودیم .این پمفلت برای حرفهایها و در رابطه با
پزشکی شدن درمان اعتیاد و سنت سوم  NAمیباشد .در جلسه خودمان پیشنویس این پمفلت مورد بازبینی قرار گرفت،
همچنین نقطه نظرات خودمان را برای تغییر مطالب ارائه دادیم ،ما پیشبینی میکنیم پیشنویس این پمفلت برای بازبینی 43
روزه شرکتکنندگان در کنفرانس در چند ماه آینده  ،آماده باشد.
هرگاه پمفلت برای بازبینی آماده شود ،به وسیله ایمیل به همه شما اطالع خواهیم داد.

تقویـم:
 وبینار شرکت کنندگان در کنفرانس 06 :دسامبر  6101برابر با 49/4/60
 ارسال مطالب برای درج در  01 :CATدسامبر  6101برابر با 49/4/69
 گزارش ترجمه شده دستور کار کنفرانس 69 :دسامبر  6101در دسترس است .برابر با 49/01/3
 پیگیری مصوبات کنفرانس 61 :ژانویه  6102در دسترس است برابر با 49/00/1
 ضربالعجل ارسال گزارش منطقه 01 :فوریه  6102برابر با 49/00/62
 مطالبی که شامل درج در گزارش کنفرانس میشود 01 :فوریه  6102برابر با 49/00/62
 کنفرانس خدمات جهانی  -صداقت ،ایمان و خیرخواهی 69 :الی  31آوریل  6102برابر با  1الی 01اردیبهشت 41
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