Sprawozdanie z telekonferencji Intergrupy DDA w dniu 6.01.2013 roku. W telekonferencji
wzięło udział 5 osób:
Agnieszka z grupy Nowa z Wrocławia
Ania z Londynu, (posiadająca mandat Intergrupy DDA do kontaktowania się ze Służbami Światowymi ACA)
Artur z Warszawy, (posiadający mandat Intergrupy DDA do koordynacji tłumaczeń)
Paweł z grupy Chcemy być sobą z Łukowa, (posiadający mandat Intergrupy do administrowania stroną)
Wojtek z grupy Sukurs z Poznania. (posiadający dostęp do skrzynki mailowej intergrupa.dda@gmail.com)
Przebieg telekonferencji
POWITANIE
Uczestnicy przywitali się i przedstawiali się imieniem.
Udzielono zgody na nagrywanie na potrzeby sprawozdania.
Dodatkowe tematy:
W jaki sposób przesyłać literaturę
Zaakceptowanie Komisji tłumaczeń.
Rozmawiano i głosowano na tematy poniżej:
1. Zasady przeprowadzania telekonferencji Intergrupy.
- przegłosowano, że na początku będzie czytane 12 tradycji.
Rozmawiano o zasadach:






ustalenie na początku ile osób jest uprawnionych do głosowania
porządek obrad - ustalenie kolejności tematów
ograniczenie czasu (np. 3 minuty) na wypowiedz
prawo głosowania mają tylko przedstawiciele, prawo wypowiedzi mają wszyscy.
do przegłosowania potrzeba ⅔ uprawnionych

Propozycje zasad ma przygotować Paweł.
2. Czy możemy korzystać z pomocy tłumaczy należących do innych wspólnot (np. SLAA) ale nie
należących do DDA? Czy to jest zgodne z Tradycjami?
Przegłosowano że będziemy korzystać z pomocy tłumaczy z poza wspólnoty DDA ale ma to
być nadzorowane przez osoby z DDA.
Zwrócono uwagę na, że w przyszłości jak grupa będzie miła finanse to można wprowadzić
symboliczną zapłata za tłumaczenie dla osób spoza wspólnoty.
3. Czy Intergrupa DDA też chce służyć DDD?
Wszyscy byli za tym żeby służyć DDD.
Zwrócono uwagę że w Czerwonej Księdze jest napisane, że problem również dotyczy DDD.
Dyskutowano o nazewnictwie DDA i DDD - żeby na stronie zaznaczyć, że problem dotyczy
innych dysfunkcji. Ustalono, że szczegóły techniczne będą ustalane w przyszłości.
4. Struktura Intergrupy DDA
Dyskutowano o: Struktura Intergrupy DDA: - zarząd 3 osoby, rada programowa
(przedstawiciele grup lub regionów ), komisje.
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5.

6.

7.
8.
9.

Karta Intergrupy np.:
http://fundacja.noip.biz/~region006/Karta_Intergrupy_Mazowsze_Plock.pdf
Biuro Intergrupy np.: przewodniczący, sekretarz, koordynator, skarbnik (jeśli brak to
przejmuje funkcję całe biuro), delegat do ACA.
Wojtek dostał mandat do przygotowania szkicu karty Intergrupy, aby przegłosować na
następnym spotkaniu.
Zwrócono uwagę na zachęcanie do struktur w grupach np. żeby delegowali przedstawicieli do
Intergrupy. Dyskutowano na temat tego, że dużo grup nie ma służb i nie ma przedstawicieli,
mówiono o niesieniu przesłania, przygotowaniu informacji dla grup.
Czy strona może posiadać adres dda.org.pl od Iwony?
Iwona prowadząca stronę dda.pl przekazała domenę dla Intergrupy, była ona wykupiona
właśnie do tego celu
Strona internetowa, fecebook i rozpowszechnianie tłumaczeń
 Strona na facebook-u?
Dyskutowano na ten temat (były różne zdania): Są tam problemy z zachowaniem
anonimowości. Jakie informacje miały by tam się znajdować. Czy mogły by tam być
ogólne informacje o DDA, Intergrupie, spisie mitingów. Jest to dobra miejsce do
informowania i komunikowania.
Agnieszka zadeklarowała, że mogła by weryfikować treści umieszczenia na stronie.
 Kto będzie dodawał treści komisji tłumaczeń i co tam umieszczać, czy możemy
umieszczać tłumaczenia?
Artur zgłosił chęć dodawania informacji o Komisji Tłumaczeń.
Ustalono, że można umieszczać najważniejsze fragmenty tłumaczeń na stronie a większe
części będą wysyłane na wszystkie zweryfikowane adresy email.
Dyskutowano w jaki sposób zachęcać do rejestracji i podawania emaili żeby to nie
brzmiało marketingowo (ktoś musi się zarejestrować żeby dostać tłumaczenie).
 Strona internetowa, co ma na niej być?
 Kto będzie dodawać aktualności?
Zwrócono na to uwagę - następne spotkania Intergrupy.
 Spis mitingów jakie grupy dodawać i jak sprawdzać, kto to będzie robić?
Dyskutowano na ten temat - wiąże się to z niesieniem posłania np. Zakroczym.
 Zwrócono uwagę na pozycjonowanie - czyli prosimy wszystkich o umieszczanie linku
www.dda.org.pl wraz z opisem w różnych miejscach.
Czy Intergrupa DDA jest zarejestrowana w SŚ ACA?
Nie było informacji na ten temat - następne spotkania Intergrupy.
Wątek o Intergrupie DDA i tłumaczeniach na dda.pl
Są wątki na forach, mają być dodane przez Iwonę w nowościach, żeby były lepiej widoczne.
Nazwa DDA jest pojęciem ogólnym używanym przez wszystkich np. przez terapie dla DDA.
Wiem, że bywają problemy z rozróżnieniem. Dobrze było by to rozróżnić np. poprzez inną
nazwą dla grup 12-krokowych np. ADDA Anonimowe Dorosłe Dzieci Alkoholików albo ADD
Anonimowe Dorosłe Dzieci?
Dyskusja na ten temat. Uznano, że jest to trudny i ważny temat. Proponowano żeby dodać
wyrażenie wspólnota albo wspólnota 12-krokowa. Zaproponowano żeby na stronie głównej
dodać informacje, że Intergrupa pracuje na 12-krokach. Zwrócono uwagę, że to inni nie
prawidłowo używają nazwy DDA . Odłożono dyskusję na następne spotkania.
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10. Niesienie posłania plakaty ulotki, ulotki dla profesjonalistów.
Uznano, że ulotki są ważnym aspektem niesienia posłania i trzeba to tłumaczyć w pierwszej
kolejności, możemy też zrobić własne ulotki. Jest przygotowane przetłumaczone ulotka dla
nowo przybyłego, część ulotek ACA można rozdawać za darmo ale tylko kilka.
Paweł ma opracować ulotki np. na podstawie tłumaczeń, Agnieszka zadeklarowała, że może
pomóc w sprawdzaniu i redagowaniu.
Wszyscy byli za stworzeniem ulotki.
11. Spotkanie Intergrupy w Zakroczymiu. Kto będzie? Bo trzeba się zapisywać.
Rozmawiano o tym kto będzie, link do wpisywania:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuAG8UmuF9TbdFBrOVdEZ21NUk1xLWRxd
mZVMEx3a3c&usp=sharing
Artur ma się skontaktować z organizatorami Zakroczymia i podać jaka godzina jest wolna.
12. Cele Intergrupy, co Intergrupa ma robić? - Potrzebne żeby umieścić na stronie.
Wiąże się to ze strukturami Intergrupy i kartą Intergrupy której szkic ma sporządzić Wojtek.
13. Sponsorowanie - materiały na ten temat na stronę internetową.
Umieszczenie ulotki na stronie. Zwrócono uwagę, że sponsorowanie w DDA różni się od
sponsorowania w AA. Jest prawie przetłumaczony rozdział o sponsorowaniu.
14. Zaakceptowanie Komisji tłumaczeń.
Komisja zostało oficjalnie zaakceptowana przez Intergrupę. Artur został koordynatorem
tłumaczeń na 2 lata. Rozmawiano o umieszczenie tłumaczeń na serwerze aby Intergrupa
miała dostęp.
Dodatkowo poruszono tematy:
26 - 28 wrześniu 2014 będzie spotkanie "europejskiego DDA" w Rydze na Łotwie- Ania z Londynu ma
przetłumaczyć i przesłać informację aby umieścić na stronie.
Rozmawiano o tłumaczeniu literatury np. co jest potrzebne w pierwszej kolejności.
Udzielono mandatu Pawłowi na zaproszenie kogoś ze wspólnoty DDA do pomocy przy stronie
internetowej.
Zostało na następne spotkanie:
15. Jak ma wyglądać miting?
16. Pomoc w zakładaniu nowych grup.

Następna telekonferencja 3.02.2014 od 20:00 do 22:00. Wojtek zgłosił się do współ prowadzenia
Zakończono modlitwą o pogodę ducha.

Sprawozdanie spisał Paweł z grupy Chcemy byś sobą z Łukowa.
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