PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PÁGINAS
DO NAR-ANON NA INTERNET
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Necessidade de estabelecer diretrizes imediatas, mesmo que provisórias, para a criação e manutenção
de páginas do Nar-Anon na Internet, em face das demandas do gênero surgidas após o lançamento do
novo site da irmandade.

1. Introdução
Antes de começar a organizar uma página do
Nar-Anon na Internet, conviria atentar para
alguns cuidados essenciais.
As decisões no Nar-Anon são geralmente
tomadas por uma consciência de grupo bem
informada e a decisão para criar uma página
na Internet não é diferente. Seja um Grupo,
Distrito,
Serviço de Informação
e
Divulgação (SID) ou Comitê de Área, a
experiência do Nar-Anon sugere formar um
comitê para discutir todos os aspectos da
criação de uma página na Internet, incluindo
todas as preocupações possíveis com respeito
às Tradições.
Em primeiro lugar, é importante escolher um
método para obter a consciência de grupo da
comunidade (Grupo, Distrito, SID, Comitê de
Área) do Nar-Anon local e informar Grupos,
Distritos, SID e os Comitês de Área sobre o
progresso do comitê. Quando o comitê tiver
chegado a um consenso, suas conclusões
serão compartilhadas com toda a comunidade
e será tomada uma decisão, através do voto
consciente do comitê. É então que começa o
verdadeiro trabalho na página da Internet. É
bom lembrar que não há necessidade de
deixar que a velocidade dessa tecnologia
imponha a velocidade de nossas ações.
Perguntas técnicas sobre esse método de
comunicação precisarão ser respondidas por
especialistas desse campo.
2. Domínio
Para escolher um nome de domínio para a
página na Internet, é preciso ter em mente

que existem várias empresas para promovêlo. Verifique com um provedor de serviços da
Internet, ideias sobre como registrar o nome
de domínio. O Escritório Nacional
(ENSNAR) registrou o nome de domínio
www.naranon.org.br.
Por
ser
uma
organização sem fins lucrativos,
os
Grupos Familiares
Nar-Anon do Brasil utiliza a designação
“org”.
A fim de preservar a marca registrada
do
Nar-Anon, os membros da irmandade não
podem utilizar as palavras Nar-Anon e
Narateen nos nomes de suas páginas da
Internet. Os Grupos, Distritos, SIDs, Comitês
de Área e o ENSNAR podem utilizar as
palavras Nar-Anon e Narateen nos seus
nomes de domínio, sem solicitar permissão.
3. Responsabilidade
Uma consciência de grupo bem informada e
cuidadosa do comitê que está criando a
página é responsável por decidir o conteúdo,
as normas e os procedimentos relativos à
criação e manutenção de uma página na
Internet. É sugerido que seja indicado um
Coordenador para prestar serviço como
servidor de confiança, responsável perante o
comitê a que presta serviço. Como sugere o
Conceito Um, pode ser útil ter um comitê de
membros para criar o conteúdo e manter a
página na Internet.
4. Conteúdo
Mais uma vez, a consciência de grupo irá
determinar o conteúdo para uma página na

Internet. Toda a literatura do Nar-Anon é
protegida por direitos autorais. Há restrições à
sua utilização que se aplicam ao material de
Nar-Anon exibido na página da Internet.
Para incluir itens numa página da Internet,
que atualmente aparecem na página do
ENSNAR, sugere-se criar um link para a
página do ENSNAR.
Uma lista do material de literatura pode ser
colocada em páginas da Internet sem pedir
autorização expressa, por escrito, ao
ENSNAR.
A colocação desse material precisa ter a
seguinte observação de crédito: Reimpresso
com permissão de Nar-Anon Family Group
Headquarters, Inc., Torrance, CA. É
indispensável respeitar os direitos autorais e
marcas registradas de Nar-Anon Family
Group Headquarters, Inc.
Grupos, Distritos, SIDs e Comitês de Área
podem utilizar, sem permissão do ESM, o
logotipo do Nar-Anon e o material da lista do
item 9. É necessário obter permissão, por
escrito, antes de utilizar os Passos, Tradições
e Conceitos de Serviço em páginas da
Internet; a permissão para utilizá-los é dada
por um ano, podendo ser renovada.
Nota: Os membros não podem utilizar os
Passos, Tradições, Conceitos e logotipos
registrados do Nar-Anon. Os membros
podem utilizar material em página da Internet
sem permissão expressa, por escrito, mas
devem utilizar a observação de crédito citada
acima. Os membros que desejem utilizar em
página da Internet, outro material que não
seja o da lista têm que solicitar permissão, por
escrito, ao ESM antes de fazê-lo.
5. Despesas
De acordo com nossa Tradição Sete, os
membros do Nar-Anon que estiverem criando
a página pagam as despesas para seu
desenvolvimento e manutenção.
6. Links
Fazer links na Internet com outras páginas do
Nar-Anon muitas vezes terá o efeito positivo
de ampliar de maneira significativa nossa
página. A informação contida nessas páginas
se torna imediatamente disponível para
aqueles que visitem a página. Entretanto,
como cada Grupo Nar-Anon é autônomo e
tem sua própria consciência de grupo, não há
como saber nem prevenir a possibilidade de

que a página com a qual o link foi feito
mostre informação não desejada.
Fazer links com páginas que não sejam do
Nar-Anon é ainda mais problemático, porque
pode implicar em endosso, e até em afiliação,
independente do conteúdo. Numa análise
final, a experiência sugere fortemente que
quando considerarmos fazer um link com
outra página, devemos proceder com
precaução.
7. Anonimato
Por favor, observem todos os princípios e
Tradições do Nar-Anon em páginas da
Internet. Como “o anonimato é a base
espiritual de todas as nossas Tradições,” deve
ser praticado também em todas as páginas da
Internet.
Uma página do Nar-Anon na Internet é um
instrumento público da mídia que tem o
potencial para alcançar a maior audiência
possível e, portanto, requer os mesmos
cuidados que são utilizados em nível de
imprensa, rádio, televisão e filmes. Também é
sugerida a leitura do item sobre o Anonimato
no Manual de Serviços do
Nar-Anon.
As informações na página da Internet servem
para que as pessoas saibam como entrar em
contato conosco. Ao mesmo tempo, a fim de
preservar o anonimato pessoal, não são dados
nomes completos. O número do telefone,
endereço e a página na Internet do ENSNAR
podem ser colocados como uma fonte de
recursos de informação adicional.
8. Aprovação
Não existe uma autoridade central no NarAnon. O ENSNAR está disponível para
compartilhar experiências reunidas sobre
qualquer assunto, inclusive páginas na
Internet. O ENSNAR, através do Comitê de
Informática, revisa páginas da Internet
somente em relação à obediência aos direitos
autorais e marcas registradas.
9. Site do ENSNAR
Respeitando nossas Doze Tradições e
considerando a Internet como uma forma de
mídia pública e eletrônica, a página do
ENSNAR na Internet é um instrumento do
serviço de Informação ao Público (IP). Ela dá
informação correta e coerente para o público
em geral, à mídia e aos profissionais, e inclui:

 Quem somos
 Onde estamos
 Fale conosco
 Doze Passos do Nar-Anon
 Doze Tradições do Nar-Anon
 Doze Conceitos de Serviço do NarAnon
 Literatura do Nar-Anon
 Eventos e notícias
 Depoimentos
 Informação para profissionais
10. Promoção e atração
O Nar-Anon está atraindo quando diz às
pessoas porque existimos, quem somos, o que
fazemos e como o fazemos; deixamos que
saibam que estamos à disposição se e quando
precisarem.
Afirmamos os fatos, que são divulgados pela
imprensa, rádio, televisão e filmes,
enfatizando sempre o anonimato.
O Nar-Anon está cooperando quando trabalha
com outras organizações, ao invés de
trabalhar isoladamente.
No trabalho com outros, nosso campo de ação
e contato se ampliam e atingimos um maior
número de pessoas que precisam de ajuda.
Lembrem-se: Todas as decisões vão refletir
as necessidades e experiências de membros
do
Nar-Anon de cada Área, grande ou
pequena. Se houver mais perguntas, por
favor, entre em contato com o ENSNAR.
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