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ותרומות עצמית תמיכה  

oפעם שהיה מה לא זה שקל. 

oעלו איי-אנ של ההוצאות. 

o2010 העולמית בועידה שאושרו עלונים שני. 

?למה לדבר על תמיכה עצמית  
 



 תמיכה עצמית ותרומות

:כסף יכול להיות שתי דברים   

 .קשה לדבר עליו•
 

 .חשוב כדי לעזור לנו לבצע את החזון שלנו•



 תמיכה עצמית ותרומות

איי מאפשרים לנו -אנ חברותותתרומות מאזורים יציבים של •
 .איי מתפתחת ברחבי העולם-אנלתמוך באזורים שבהם 



 תמיכה עצמית ותרומות

כסף חשוב: # 24עלון   

 ?מדוע תמיכה עצמית חשובה•

 ?איי-אנאיך אנחנו תומכים בשרותי •

 איי מעשירה -באנאיך התמיכה •
 ?את ההחלמה האישית שלנו



 תמיכה עצמית ותרומות

איי-אנתמיכה בשרותי : # 28עלון   

 :נקודות חשובות לדבר עליהן
 

אילו דרכים שונות מגדילים את התמיכה •
 ?העיקרית  במטרתינו

 

 ?אלה  בשרותיםאיך אנו תומכים •

 



 תמיכה עצמית ותרומות

5מסורת   
 .לשאת את הבשורה למכור שעודנו סובל –לכל קבוצה מטרה עיקרית אחת 

11עקרון שרות   

 .העיקרית ויש לנהל אותם בצורה אחראית מטרתינולקידום  ישומשואיי -אנכספי 



 תמיכה עצמית ותרומות

אבל  . התמיכה האישית של החברים שלנו יכולה לעשות פלאים
לא , רצון טוב לבד לא ישלם את חשבונות הטלפון והאינטרנט

 .לא ישלם על הקפהויממן הדפסת רשימת פגישות 
 

 .צריך גם מזומנים



 תמיכה עצמית ותרומות

 "לשאת את עצמה לחלוטין ולדחות תרומות מבחוץ" ...

 בית שלי נושאת הקבוצתהאם •
 ?את עצמה לחלוטין 

 

 האם יש השלכות לכך שקבוצה  •
 ?לא נושאת את עצמה לחלוטין 

 ,  הקשורות לנשיאה עצמיתההנאה רוצה לטעום מטובות  קבוצתינואם "...

 ." שעושים דברים אלה לאפשרייםהעקרונות ניישם את אנו 

 (7מסורת , זה עובד איך ולמה )                  



 החלק שלנו

יש לנו סיפוק רוחני כשאנו תומכים בחופשיות בחברותא  " 
מתוך , אנחנו נותנים מה שאנו יכולים. שהצילה את החיים שלנו

הידיעה שהתמיכה שלנו היא חלק ממאמץ עולמי להפצת 
 . "ההחלמה



 החלק שלנו  

24#שאלה מעלון   

כמה ? ימים הראשונים שלנו 30-כמה כסף שמו בסלסלה ב•
 ?כמה עכשיו? בשנה הראשונה

 ?איך מצבנו הכלכלי השתנה מאז שאנחנו נקיים•

איך אנחנו יכולים לעזור למכורים באותה צורה שנעזרנו על •
 ?איי-אנידי 



איי-אנמימון שרותי   

 .עדיף לסמוך על התמיכות שלנו. אי אפשר לסמוך עליהם•

 .יכול לרוקן את המשאבים ממקורות אחרים•

(11עקרון שרות ." )יש לנהל אותם בצורה אחראית"...   

 וארועיםמוצרים 
 



איי-אנמימון שרותי   

 כשכל רמות מבנה השרות שלנו מקבלות  " 
 הקשר של, תמיכה ישירה מהקבוצות  
 . "הולך ומתחזק בינהםאחראיות הדדית   

(11עקרון שרות )  
 



איי-אנמימון שרותי   

 ?ישירות לרמות שונות של השרות, כמה תמיכה באה מהקבוצה שלכם•

 ?מה הוא? האם לקבוצה שלכם יש מודל לתמיכה•

כמה כסף מגיע מתמיכת הקבוצות יחסית להוצאות של המחוז וועדות  •
 ?השרות

 הצעת זרימת כספים
 28#-ו# 24מעלון 
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איי-אנמימון שרותי   

 שיח בקבוצות קטנות

 ?האם מספיק שקבוצה תדאג רק לתפעול השוטף של עצמה •

האם כשאנו שמים כסף בסלסלה אנו חושבים על הצרכים  •
 ?השונים של מבנה השרות שלנו בארץ ובעולם 

מה עוד היה יכול , אם היה לנו את כל הכסף שצריך•
להיעשות בכדי לשרת את מטרותינו העיקרית בכל רמות 

 ?השרות 



איי-אנמימון שרותי   

 :לאן אנחנו מכוונים את האמצעים שלנו

 לתמוך בקבוצות•

 לאפשר החלמה למכור•

 .כל זה אפשרי באמצעות הכסף שאנו תורמים•

 

,  ספרות,שכירות 

כיבוד ועזרים  

אחרים לפגישות  

 שלנו

תרגום ספרות על  

מנת שהבשורה  

שלנו                                              

תגיע לתרבויות  

רבות ככל האפשר  

מעבר לגבולות  

 גאוגרפיים

הפעלת קוו  

חם כדי  

שמכורים  

יוכלו למצוא  

 אותנו  

 יחסי ציבור להביא למודעות  

 איי בין אלו-על אנ

 באופן קבוע שעובדים עם מכורים 

 :  וגם
 אחזקת אתר אינטרנט•

 משרד שרות מחוזי•

 מיוחדיםעובדים •



איי-אנמימון שרותי   

 .התמיכה שלנו מקדמת החלמה בכל העולם



 תמיכה עצמית ותרומות



 תמיכה עצמית ותרומות



 תמיכה עצמית ותרומות



 תמיכה עצמית ותרומות



 תמיכה עצמית ותרומות

 פיתוח חברותא באפגניסטן



 דרכים לתרום דרכים לתרום

 .להגיע לפגישה ולברך חבר חדש•

 ולהשאיר את החדר, לרוקן את האשפה, לנקות את הרצפה•
 .או במצב יותר טוב, במצב שהגענו אליו 

 .או כל צורך שהקבוצה או ועדות השרות צריכות, לתת זמן וכוח בשרות של הקבוצה•

 . לתת כסף בפגישות•

 .נקיוןשלכם על כל שנת  ד.בצלתת תורמות של כסף או ספרות •

 www.na.orgאפשר לעשות זאת ב . איי-באנהעולמיים  לשרותיםלתרום הוראת קבע •

 .או תורמים לזכרו של חבר שנפטר, איי בצוואה שלהם-לאניש חברים שמותירים סכום •

 .להיות בשרות•

 

.איי-לאנהנה חלק מהאפשרויות שאנו יכולים להחזיר בחזרה   
?האם אתה יכול להוסיף לרשימה  


