
DONATIONER:
Donationer til WSO bruges bl.a. til at etablere  
NA i andre lande. Der laves også litteratur og
samles info om NA møder og konventer i hele
verden. 

DONATIONER:       
Donationer bruges til at etablere NA i nye lande i 
Europa og udveksle erfaringer til gavn for NA
fællesskabet.

DONATIONER: 
Bruges til RSK arbejde med at udvikle og styrke NA
på landsplan. Der er bl.a. også OU ( oversættelses 
udvalg ), som arbejder med at oversætte yderlig 
NA litteratur til godkendt dansk.  

DONATIONER: 
Penge doneres fra den enkelte NA gruppe til OSK, 
som donerer til RSK og EDM. Herfra doneres videre
til WSO.
Formålet med alle de penge den enkelte NA gruppe
donerer er : ” bringe budskabet til den addict, der
stadigvæk lider ”  ( 5. tradition ) 

UNDERUDVALG OG KOMITEER I OSK: 
Donationer fra den enkelte NA Gruppe til OSK bruges bl.a. til 
at drive disse underudvalg : 
OI, HI, II og Konvent Komite.

7- TRADITION:
NA s 7. tradition fastslår, at enhver gruppe skal være fuldstændig
selvforsynende og afslå bidrag udefra. De frivillige bidrag bruges
til at dække gruppens udgifter i forbindelse med afholdelse af
møder. Eventuelt overskud doneres videre i NA strukturen, så
budskabet bringes til den addict, der stadigvæk lider.  

NA Gruppe 

Den enkelte NA gruppe sender to repræsentanter til OSK møde. Det er GSR/GSS.

Det er den enkelte NA gruppe der indstiller folk til de forskellige serviceposter i OSK, OI, HI, II og
Konvent komite. 

NA gruppen samler ind i den 7. tradition og donerer et eventuelt overskud til OSK.

Konvent / Unity
dag komite

- arrangerer
konvent eller
unitydage

OI

Offentlig
information

- Mødelister
- Internet
- Litteratur
- Helpline  

HI

Hospital &
Institution 

- afholder møder
i fængsler og på
institutioner

OSK ( Område Service Komite )

Her mødes alle GSR/GSS

Og repræsentanter fra de  enkelte underudvalg :
OI, HI, II og Konvent Komite. (Forskelligt områderne
imellem)

EDM ( European Delegat Meeting )

Her kommer der to fra alle RSK. Danmark
repræsenteres af vores RD/RDS

WSO ( World Service Organisation )

Narcotics Anonymous administrative del på verdens
plan. 

II

Intern
information

- info om NA til
NA 

RSK ( Regions Service Komite )

Alle OSK fra hele Danmark samles her. De
repræsenteres af deres OSR/OSS.

+ repræsentanter for landsdækkende udvalg p.t.
OU (oversættelse), OI (offentlig information),
IU (internet), administration og RD/RDS


