Sprawozdanie z telekonferencji Intergrupy DDA w dniu 3.02.2014 roku. W telekonferencji
wzięło udział 7 osób:
Ania z Londynu, (posiadająca mandat Intergrupy DDA do kontaktowania się ze Służbami Światowymi ACA)
Artur z Warszawy, (posiadający mandat Intergrupy DDA do koordynacji tłumaczeń)
Gosia z Białegostoku,
Iwona z grupy Kwiaty na betonie z Opola,
Olga z grupy Nowa z Wrocławia
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.
Wojtek poprowadził konferencję
Udzielono zgody na nagrywanie na potrzeby sprawozdania.
Dodatkowe tematy: nie zgłoszono
Rozmawiano i głosowano na tematy poniżej:
1. Struktura Intergrupy DDA
https://docs.google.com/document/d/1JWoqjA7Mpi7UYUnSVvxG9y80sA7908pVfw2M9roof
CU/edit?usp=sharing
Ania zwróciła uwagę żeby sprawdzić w Wielkiej Czerwonej Księdze, co tam jest na ten temat.
Wojtek ma przedstawić projekt struktur, na następnym spotkaniu będzie ten temat
kontynuowany.
Przedstawiono zlecenie tłumaczenia fragmentu o służbach do Komisji tłumaczeń.
2. Strona internetowa dda.org.pl (min. zmiana nazwy z Intergrupa DDA na Wspólnota DDA)
Przegłosowano, że nazwa strony będzie zmieniona na Intergrupa DDA/DDD
3. Zasady przeprowadzania telekonferencji Intergrupy.
https://docs.google.com/document/d/1nKE4PoDchFKm0TGo5iYAsBGJXeOIIdzuoEMnPTs0rB0
/edit
Przegłosowana zasady. Zwrócono uwagę że mogą one być zmienione jeśli zajadzie taka
potrzeba.
4. Baza mitingów.
Dyskutowano na ten temat. Jest problem z weryfikacją mitingów, jest to na zasadzie
zaufania.
Wojtek zaoferował, że przygotuje i roześle szablon do zgłaszania się grup.
5. Forum zamknięte dla tłumaczy i mandytariuszy.
Przegłosowano pomysł forum, będzie to omawiane na następnych konferencjach.
6. Sponsoring we wspólnocie. Jak Intergrupa może wesprzeć w tym zakresie: podstrona,
dodatkowe informacje, wypowiedzi, kontakty.
Rozmawiano o tym jak pomóc w sponsorowaniu. Nie długo będzie przetłumaczony rozdział o
sponsorowaniu.
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7. Jak ma wyglądać miting?
Rozmawiano na ten temat. Zwrócono uwagę żeby ograniczać część o luźnych wypowiedziach.
Zaproponowano np. by po kolei na początku powiedzieć z jakimi uczuciami tu przychodzę.
Przetłumaczony przykład jak ma wyglądać miting:
https://docs.google.com/file/d/0B-nguPEe9SnBSWN4b3FDNm1qTjQ/edit?pli=1
8. Ulotki
Część ulotek jest przetłumaczonych ale są wątpliwości co do niektórych sformułowań.
Rozmawiano w jaki sposób przygotować ulotki do drukowania i o zatwierdzaniu przez WSO.
Paweł zadeklarował, że postara się przygotować ulotkę roboczą dla nowo przybyłego na
podstawie obecnych materiałów.
Będzie ten temat kontynuowany na następnych konferencjach.

Następna telekonferencja 4.03.2014 od 20:00 do 22:00.
Zakończono modlitwą o pogodę ducha.

Sprawozdanie spisał Paweł z grupy Chcemy byś sobą z Łukowa.
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