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Cel 

 
Celem tego dokumentu jest przegląd bieżących, stale rozwijających się technologii środków 
masowego przekazu, poprzez wgląd w media społecznościowe, w kontekście zasad 
programu Nar-Anon, a w szczególności anonimowości. 
 

Wprowadzenie 
 

Media społecznościowe stały się szybko rozwijającym się narzędziem komunikacji w naszym 
społeczeństwie. Są środkiem komunikacji dla przyjaciół i rodzin. Przedsiębiorstwa, firmy i 
organizacje promują produkty i usługi za pośrednictwem mediów społecznościowych, aby 
dotrzeć do dużej liczby odbiorców za pośrednictwem przekazu, podobnie jak prasa, radio, 
filmy i telewizja. Niniejszy dokument przedstawia zdolność mediów społecznościowych do 
ochrony anonimowości użytkowników. 

Tradycja 11: Nasz wizerunek publiczny opiera się na przyciąganiu, a nie 
reklamowaniu; zawsze powinniśmy zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, 
filmu, internetu oraz innych form środków masowego przekazu. Ze szczególną troską 
powinniśmy chronić anonimowość wszystkich członków NA. 

Przyciąganie zamiast promowania - Przyciąganie to atrakcyjność, którą oferuje nasz 
program i może być tak proste, jak choćby udostępnianie informacji o Nar-Anon w miejscach, 
w których mogą go znaleźć ludzie, którzy potrzebują Nar-Anon. Nasi członkowie niosą 
posłanie, które może wpłynąć na Nar-Anon zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. 
Promowanie następuje wtedy, gdy niesiemy nasze posłanie, składając obietnice lub 
wykorzystując twarz członka lub prominentnej osoby w celu poparcia naszej wspólnoty. Nasza 
polityka PR, w odniesieniu do naszego przesłania, mówi, że Nar-Anon ma coś do 
zaoferowania, czego inni mogą chcieć. Jeśli nasze przesłanie jest spójne i atrakcyjne, ci, 
którzy nas potrzebują, będą szukać naszych mityngów. 

Osobista anonimowość - ochrona naszej osobistej anonimowości na poziomie prasy, radia, 
filmu, internetu i innych form środków masowego przekazu, jest komunikatem dla osób 
rozważających przyjście do Nar-Anon. Jest to bezpieczne miejsce, w którym nikt nie ujawni 
twoich prywatnych informacji, ponieważ tak starannie chronią swoje własne. 

Konieczność - nie pozostawia miejsca na negocjacje na poziomie prasy, radia, filmu, 
Internetu i innych form środków masowego przekazu. Jako członkowie wspólnoty jesteśmy 
wolni w określaniu naszej anonimowości na poziomie osobistym, jednak na poziomie 
publicznym jesteśmy wzywani do przestrzegania Tradycji Jedenastej. Kiedy rozmawiamy z 
przyjaciółmi, profesjonalistami oraz w sytuacjach jeden na jeden, mamy dowolność w 
ujawnieniu bycia członkiem Nar-Anon. W wielu przypadkach ma to zasadnicze znaczenie dla 
naszego głównego celu, jakim jest niesienie posłania rodzinom i przyjaciołom osób 
uzależnionych. Pomaga to również przy podpisywaniu umów o najem pomieszczeń na 
mityngi. W miejscach publicznych zawsze musimy zachować anonimowość, ponieważ firmy i 
organizacje przeszukują media społecznościowe, aby sprawdzić przyszłych pracowników. 
Serwisy społecznościowe to firmy nastawione na zysk, ich zarobki pochodzą ze sprzedaży 
reklamodawcom informacji o użytkownikach. Kiedy publicznie informujemy o naszym 
członkostwie, ryzykujemy, że przedstawimy się jako głos Nar-Anon.  

Ze szczególną troską o wszystkich członków NA – tak samo jak ważna jest ochrona naszej 
anonimowości, tak samo jesteśmy proszeni o szczególną uwagę w dochowaniu 
anonimowości wszystkich członków NA. Duch tej tradycji nie kończy się na członkach NA; 
obejmuje naszych uzależnionych bliskich i innych członków Nar-Anon. Kiedy wspominamy 
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innych po imieniu lub ich relacji z nami w poście na forum publicznym, możemy nieświadomie 
narazić ich na osąd i krzywdę. Członkowie innych wspólnot, nawet ci z nami związani, 
zasługują na ochronę swojej anonimowości. To nie do nas, lecz do nich należy decyzja, by ją 
złamać. Członkowie NA dokładają wszelkich starań, aby chronić swoją anonimowość; nie 
możemy brać tego jednak za pewnik. Chociaż nasza Tradycja nie mówi o tych, którzy jeszcze 
nie znaleźli NA, to jednak duchowo uczymy się chronić także ich. Nigdy nie wiemy, kiedy ktoś, 
kogo kochamy, może zostać członkiem NA. Jesteśmy proszeni o ochronę anonimowości 
każdego, kto uczestniczy w naszych mityngach, nawet tych, którzy nie wracają. To podkreśla 
atrakcyjność tego, co oferuje Nar-Anon. 

Tradycja Jedenasta w Nar-Anon różni się od większości w innych wspólnotach 
dwunastokrokowych tym, że "internet i inne formy środków masowego przekazu" są 
konkretnie nazywane. W 2008 roku sumienie wspólnoty na Światowej Konferencji Służb 
podjęło mądrą decyzję, uznając rozwijające się i jeszcze nieistniejące technologie. Termin 
"środki masowego przekazu" może być używany do opisania każdej technologii 
wykorzystywanej do komunikacji z szerokim gronem odbiorców. 

Prywatne korzystanie z mediów społecznościowych a anonimowość 

Podczas korzystania z mediów społecznościowych nie można zabezpieczyć osobistej 
anonimowości naszych członków, jeśli konfigurujemy nasze profile przy użyciu naszego 
pełnego imienia i nazwiska, aby nasi przyjaciele i rodzina mogli nas znaleźć. Prowadzi to do 
złamania osobistej anonimowości i jest sprzeczne z Tradycją Jedenastą. Nawet w sytuacjach, 
w których zakłada się, że komunikacja jest prywatna, media elektroniczne bardzo ułatwiają 
odbiorcom przypadkowe lub celowe udostępnianie naszych postów i zdjęć innym osobom. 

Wielu z nas, członków Nar-Anon, korzysta z mediów społecznościowych i jest to nasz osobisty 
wybór. Nie możemy zagwarantować ochrony anonimowości naszych przyjaciół Nar-Anon i 
członków NA za pomocą opcji prywatności i bezpieczeństwa, które oferuje wiele z tych stron. 
Niektóre witryny umożliwiają organizowanie kontaktów, więc post jest widziany tylko przez 
osoby określone w określonej grupie lub kategorii. Dobrą praktyką jest używanie opcji 
bezpieczeństwa, ale korzystanie z tych opcji nie gwarantuje anonimowości. Ustawienia 
prywatności w mediach społecznościowych mogą być mylące i szybko się zmieniać. Nie 
mamy kontroli nad tym, kiedy i jak się zmieniają.  

Kilka pytań, które należy sobie zadać: 

• Dlaczego musimy chronić anonimowość uzależnionego? 

• Jaka jest nasza odpowiedzialność jako członków Nar-Anon podczas korzystania z 

mediów społecznościowych? 

• Czy mamy kontrolę nad ustawieniami prywatności tych, którzy „nas obserwują”? 

• Czy możemy mieć pewność, że wiadomość lub post nie zostaną przekazane ani 

udostępnione? 

• Czy możemy być pewni, że dzisiejsze ustawienia prywatności, będą aktualne jutro? 

• Kogo może dotyczyć nasze złamanie anonimowości? 
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Korzystanie z mediów społecznościowych przez Grupy, Okręgi i Regiony 

Grupy, Okręgi i Regiony korzystające z mediów społecznościowych powinny zapoznać się z 
naszymi Tradycjami w celu uzyskania wskazówek, aby Sumienie Grupy mogło podjąć 
świadomą decyzję. Na przykład, jeśli Grupa, Okręg lub Region używa nazwy lub logo Nar-
Anon na stronie mediów społecznościowych, można to interpretować jako oficjalny głos Nar-
Anon. Tradycja Czwarta mówi: Każda grupa powinna być niezależna, z wyjątkiem spraw, które 
dotyczą innych Grup Rodzinnych Nar–Anon lub NA jako całości. Gdy użyjemy logo, które jest 
znakiem towarowym, może to sugerować, że reprezentujemy całą wspólnotę. 

Kilka pytań do Sumienia Grupy: 

• Czy w przypadku korzystania z mediów społecznościowych oddziałujemy na Nar-Anon 
lub NA jako całość? 

• Czy korzystanie z mediów społecznościowych jest sprzeczne z Tradycją Czwartą? 

• Czy promowanie polega na używaniu logo Nar-Anon w serwisach 
społecznościowych? 

• Czy używane przez nas media społecznościowe gwarantują ochronę anonimowości 
jej członków? 

• Czy Okręgi i Regiony mają autonomię? 

Jak Służby mogą korzystać z technologii internetowych w poszanowaniu 
naszych Tradycji? 

Grupy, Okręgi, Regiony i Komitety Służb czasami używają internetowych grup i forów jako 
narzędzi komunikacji. To nie są media społecznościowe. Zaufani służebni zakładający te 
zamknięte fora i/lub grupy, powinni stosować środki bezpieczeństwa, takie jak nazwy 
użytkowników i hasła, które umożliwiają dostęp tylko zaproszonym osobom. To ochroni 
anonimowość wszystkich. 

Znak towarowy, prawa autorskie, nazwa, logo i literatura Nar-Anon 

Jedną z zasad leżących u podstaw Tradycji Jedenastej jest to, że żadna osoba, Grupa, Okręg 
ani Region nie przemawia w imieniu Centrali Wspólnoty Grup Rodzinnych Nar-Anon. Głos 
Wspólnoty przychodzi z naszej Światowej Konferencji Służb. Gdy członek wspólnoty, Grupa, 
Okręg lub Region używa nazwy i/lub logo Nar-Anon w mediach społecznościowych, inni mogą 
założyć, że oficjalnie wypowiadają się w imieniu Grup Rodzinnych Nar-Anon. 

„Nazwa i logo Nar-Anon są znakami towarowymi Centrali Wspólnoty Grup Rodzinnych 
Nar-Anon. Umieszczenie symbolu ® lub wielkich liter„TM” po prawej stronie wszystkich 
znaków towarowych Nar-Anon pokazuje, że nazwa i logo Nar-Anon są prawnie 
zastrzeżonymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Pomaga to chronić prawo 
wspólnoty do posiadania znaków towarowych. Znaków towarowych Nar-Anon nie 
wolno wykorzystywać w żaden sposób, który służyłby wspieraniu, finansowaniu, 
promowaniu lub powiązaniu wspólnoty Nar-Anon z jakimkolwiek przedsięwzięciem 
spoza niej. Te znaki handlowe nie mogą być używane w żaden sposób, który mógłby 
doprowadzić nas do publicznych kontrowersji. ”~ Przewodnik Służb Światowych Grup 
Rodzinnych Nar-Anon (GWS) - strona 28. 

Używanie nazwy i logo Nar-Anon w mediach społecznościowych jest zabronione na mocy 
przepisów, dotyczących znaków towarowych. Dozwolone korzystanie z literatury przez 
członków wspólnoty, Grupy i Regiony jest przedstawione w Przewodniku Służb Światowych 
Grup Rodzinnych Nar-Anon (GWS). 
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Wnioski 

Media społecznościowe jako narzędzie do budowania społeczności w sieci, są środkiem 
komunikacji dla przyjaciół i członków rodziny. Indywidualne korzystanie z niego jest naszym 
wyborem. Jednak jako członkowie wspólnoty i zaufani Służebni Nar-Anon, musimy zawsze 
mieć na uwadze nasze Dwanaście Tradycji. Doświadczenie pokazuje, że jedność Grup 
Rodzinnych Nar-Anon zależy od przestrzegania przez nas tych Tradycji. 

Technologia, w tym media społecznościowe, stale się zmieniają. Prywatności w Internecie 
nigdy nie można zagwarantować. Członkowie Nar-Anon korzystający z mediów 
społecznościowych muszą ponosić odpowiedzialność i zachowywać ostrożność, korzystając 
z tych technologii. 

Spójność Centrali Grup Rodzinnych Nar-Anon jest niezbędna do osiągnięcia podstawowego 
celu naszej wspólnoty, który obejmuje ochronę anonimowości naszych członków, członków 
NA i naszych uzależnionych bliskich. Bardzo ważne jest, aby nasi członkowie mądrze 
wybierali narzędzia, takie jak Internet i media społecznościowe. Ten dokument został 
napisany w duchu Służby, aby pomóc członkom wspólnoty, Grupom, Okręgom i Regionom 
zrozumieć zasady Nar-Anon, dotyczące mediów społecznościowych. Nasz wniosek jest taki, 
że korzystanie z mediów społecznościowych i ochrona osobistej anonimowości członków 
wspólnoty i innych osób jest niemożliwa. Anonimowość jest duchową naturą naszej 
społeczności, dlatego też w tej chwili, nie ma serwisów społecznościowych działających pod 
kierownictwem Centrali Grup Rodzinnych Nar-Anon. 

Tradycja Dwunasta mówi: Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych 
Tradycji, przypominając nam zawsze o stawianiu zasad ponad osobistymi przekonaniami. 

 

 

 

 

 
 


