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אנ-איי היא חברותא או חברה שלא למטרת רווח ,של גברים
ונשים עבורם הסמים הפכו לבעיה עיקרית .אנו מכורים מחלימים
הנפגשים באופן קבוע כדי לעזור אחד לשני להישאר נקיים .והי
תוכנית של הינזרות מוחלטת מכל הסמים .יש רק דרישה אחת
לחברות ,והיא הרצון להפסיק להשתמש .אנו מציעים שתנהגו
בפתיחות .תנו לעצמכם הזדמנות .התוכנית שלנו היא מערכת
עקרונות הכתובים בפשטות ,כך שאנו יכולים לחיות על-פיהם
בחיינו היומיומיים .החשוב ביותר לגביהם ,שהם עובדים.
החברות באנ-איי לא מחייבת אותנו לשום דבר .איננו מקורבים
לארגון כלשהו ,אין לנו דמי-חבר או תשלומי-חובה ,איננו
מצהירים הצהרות כלשהן ולא מבטיחים הבטחות לאיש.איננו
קשורים לשום קבוצה פוליטית ,דתית או לכל גורם אוכף-חוק,
ואיננו נמצאים תחת מעקב .כל אחד יכול להצטרף אלינו ,מבלי
להתחשב בגיל ,גזע ,זהות מינית" ,אני מאמין" כלשהו ,אמונה
דתית או העדר אמונה.
איננו מעונינים לדעת במה או בכמה השתמשת ,מי היו
הסוחרים שלך ,מה עשית בעבר ,אם אתה עשיר או עני ,אלא
אך ורק מה אתה רוצה לעשות בנוגע לבעייתך ואיך אנו יכולים
לעזור .החבר החדש הוא האדם החשוב ביותר בכל פגישה ,כי
אנו יכולים לשמור על מה שיש לנו רק בנתינה לאחרים .מניסיון
הקבוצה שלנו למדנו שאלה הממשיכים לבוא לפגישות שלנו
באופן קבוע ,נשארים נקיים.
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