ועדת שירות אזורית מרכז

ערכת התמצאות לשליח
מהו שליח קבוצה?

•

משרת אשר קיבל את אמון הקבוצה.

•

קול הקבוצה בוש"א.

•

קול האזור בקבוצה.

•

החוט הכלכלי המקשר בין הקבוצה לוש"א.

•

המקור העיקרי של מידע ,פעילויות ואירועים עבור הקבוצה.

•

מקור מידע לקבוצה ,המאפשר לחבריה לדעת כיצד לקחת חלק בשירות.

•

מקור מידע חשוב לקבוצה על המסורות.

•

משרת נאמן לצרכי הקבוצה ,כולל שאלות בנוגע למסורות ,מדיניות ו 12-עקרונות השירות.

איך עושים את זה?

•

השתתפות סדירה בקבוצת הבית.

•

השתתפות חודשית בפגישות וש"א.

•

דיווח לוש"א על מצב הקבוצה ,תרומה ,בעיות ,דאגות ושינוי מקום וזמן פעילות הקבוצה ,על מנת לעדכן את
רשימת הפגישות.

•

דיווח למצפון הקבוצה על נושאים שונים מהאזור ודיווח חזרה לאזור.

•

ללמוד על תתי הוועדות באזור:
 oמה עושות תתי הוועדות?
 oמתי הן נפגשות?
 oמי יכול לקחת בהן חלק?
 oאיזו תת ועדה אזורית צריכה תמיכה?

•

השתתפות בתתי ועדות אזוריות.

•

למידת מבנה השירות המקומי.

•

למידת מבנה השירות העולמי.

•

למידת עקרונות השירות וקווי המנחה של ועדת השירות האזורית.
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דרישות התאמה לתפקיד שליח קבוצה

•

מכור נקי.

•

משתתף בקבוצה שאותה הוא מייצג.

•

בעל רצון לשרת.

•

בעל שנת ניקיון )המלצה בלבד(.

•

בעל ידע על מבנה השירות של  NAאו רצון ללמוד עליו.

•

בעל הבנה או רצון ללמוד את חובות השליח.

כיצד דואגת הקבוצה לענייניה?

•

מומלץ לקיים את הפגישות הענייניות של מצפון הקבוצה בשבוע שלפני פגישת וש"א.

•

ע"י מצפון הקבוצה.

•

על ידי קיום בחירות לבעלי תפקידים ומתן הודעה מוקדמת אם אפשר.

•

על ידי שליחת שליח קבוצה או נציג במקומו פעם בחודש לפגישת וש"א.

•

על ידי קיום פגישות חד פעמיות בנוגע לנושא ספציפי אם יש בכך צורך.

•

על ידי קיום פגישות ענייניות של הקבוצה ,בהן יסקרו נושאים חשובים ,דוגמת ספרות ,בעלי תפקידים וכיוצ"ב.

האם על שליח קבוצה להחזיק בתפקיד נוסף בקבוצה?

מומלץ שחבר יחזיק בתפקיד שירות אחד בלבד בקבוצה .כמה שיותר חברים צריכים להיות מעורבים בשירות – זהו חלק
חשוב בהחלמה!

מה אם בעלי תפקידים משרתים בשני מצפוני קבוצה?

על מנת ליצור אפשרויות שירות לכמה שיותר חברים ,מומלץ שקבוצות יבחרו חברים אשר אינם בעלי תפקיד במצפון
קבוצה אחר.

כיצד מתקשרת קבוצה עם השליח שלה?

מצפון הקבוצה או כל חבר יכולים להעלות בפני השליח עניינים בפגישת המצפון.

כיצד מיידעים את הקבוצה מיהו השליח?

מזכיר הקבוצה יכול להציג את השליח יחד עם שאר בעלי התפקידים בתחילת הקבוצה או בסופה.
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מה לגבי דיווחי שליחי קבוצות? באיזו תכיפות?

לרוב ,השליח מדווח פעם בחודש ,בפגישה העניינית של מצפון הקבוצה .רוב הקבוצות אינן נוטות להשקיע זמן
מהפגישה לדיווחי שליחים.

מה לגבי קבוצות עבודה וועדות חד פעמיות?

לעתים נוצרות ועדות חד פעמיות הדואגות לנושאים ספציפיים של קבוצות ותתי ועדות .ועדות אלו נפגשות מחוץ לזמן
הפגישות ,לרוב לפני או אחרי הפגישות.

מהו מצפון קבוצה?

•

הצבעה מודעת הנלקחת ע"י כלל חברי הקבוצה.

•

ביטוי לרצון אלוהים כפי הבנתנו.

•

מצפון קבוצה פועל למטרת הקבוצה במאוחד ולא כיחידים.

•

מצפון הקבוצה הוא ביטוי ל"עקרונות קודמים לאישיות" )מסורת .(12

מתי ניתן להעלות נושא להחלטת מצפון הקבוצה?

חבר מצפון יכול להעלות נושא בזמן פגישה עניינית של מצפון הקבוצה במידה וחש צורך בכך.

כמה זמן מראש צריכה להינתן הודעה לפני בחירת שליח או סגן שליח?

לפחות חודש לפני הבחירה.

כיצד מועברת תמיכה מהקבוצה לאזור?

בזמן פגישה עניינית ,מצפון הקבוצה מחליט על סכום התמיכה שיכולה הקבוצה להעביר באותו חודש לוש"א .התמיכה
מועברת לוש"א דרך השליח או נציג הקבוצה בפגישות וש"א החודשיות.
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דוח שליח יכלול:

•

הודעה על בחירת משרתים נאמנים לוש"א.

•

הודעה על תפקידים פנויים לשירות באזור ובמחוז.

•

החלטות ודיונים שצריכים להתקבל ע"י המצפון.

•

דיונים שנערכו בזמן פגישת וש"א.

•

תפקידים פנויים בתתי הוועדות.

•

הודעות האזור למזכיר הקבוצה.

נקודות ששליח צריך להיות ערני לגביהן בזמן פגישת וש"א:

•

הערכה לשליח נועדה לעזור לשליח להבין טוב יותר את התנהלות וש"א :מדיניות ,הנחיות כיצד להעלות
נושאים ,למי לפנות בנוגע לשאלות מסוימות וכו'.

•

האם השליח חש בנוח בוש"א?

•

האם המשרתים הנאמנים ממלאים את מחויבויותיהם לאזור?
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רשימת דברים מומלצים לשירות באזור
.1

עבודת צעדים.

 .2תפילה.
 .3להיות בקשר עם חונך.
 .4מילון מונחים.
 12 .5עקרונות השירות של .NA
 12 .6המסורות של .NA
 .7מדריך לשירות מקומי של .NA
 .8קווי מנחה ומדיניות של האזור.
 .9פרוטוקול פגישת שליחים.
 .10ספרון הקבוצה.
 .11עלון  2 #הקבוצה.
 .12השתתפות בפגישות ועדת היגוי.
 .13השתתפות בסדנאות שירות ,לדוגמה:
סדנה על הצעות לדיון בוועידה העולמית
אירועי שירות רבי אזורים או מחוזיים
סדנאות  12עקרונות השירות או  12מסורות
ועידת שירות מחוזית )וש"מ(
 .14השתתפות בימי עיון.
 .15בעל קשרים חברתיים ענפים בחברותא של .NA
 .16נוסע לפגישות מחוץ לאזור.
 .17שיחות טלפון.
 .18תפילת השלווה.
 .19כל פעולה רוחנית אחרת העולה ברוחך.
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