Sprawozdanie z konferecji Intergrupy DDA/DDD Z dnia: 02.02.2015
Uczestnicy:
Ania – Londyn (prowadząca telekonferencję)
Krzysiek – Rotterdam (przygotowanie sprawozdania)
Maciek – Opole
Iwona – Opole
Mirek – Słupsk
Mikołaj – Bochum
Marek – Białystok
Waldek – Łuków
Andrzej – Warszawa
Justyna – Warszawa
1.Zlot DDA 2015 - propozycja terminu, miejsca, tematu głównego i celu jaki chcemy osiagnąć
poprzez organizację zlotu.
Andrzej mandatariusz Genesis Warszawa przedstawił propozycję terminu zlotu:
Termin - 5-7 VI 2015 piątek po obchodach Bożego Ciała - jest szansa na ułatwienia przy
ewentualnych urlopach zaczynamy od 14.00 i jesteśmy w niedzielę do 13.00 z dbałości o cielesność
zaczynamy i kończymy obiadem ;-)
Miejsce - OAT Zakroczym osobom którym przeszkadza “religijność” miejsca możemy
zagwarantować iż w tym terminie będziemy tam sami bo załoga Ośrodka udaje się na pielgrzymkę.
Osobom którym miejsce nie przeszkadza - w kościele parafialnym i kościele przyklasztornym
codziennie odbywają się msze swięte.
Hasło Zlotu - “Działanie w jedności fundamentem naszego istnienia”
jakie cele chcemy osiągnąć poprzez organiazację Zlotu?
powinniśmy się policzyć odpowiadając na pytanie ile mityngów DDA w Polsce realnie i regularnie
się odbywa a ile pozycji na liście widniejącej w internecie nie odpowiada prawdzie.
możemy spróbować odpowiedzieć na pytanie czy chcemy nadać Wspólnocie jakiekolwiek
instytucjonalne formy czy też nie powinniśmy tego robić.
możemy odpowiedzieć na pytanie jak będziemy chcieli wydawać naszą literaturę która prędzej czy
później się pojawi i jak ustrzec się dylematów związanych z obracaniem większymi kwotami
pieniędzy
zaewne jest jeszcze wiele innych spraw ale przyjemność ich spisania pozostawiam państwu.
Justyda z Warszawy - jest za zlotem, ale nie z Zakroczymiu. Sugerowała, że niezbyt dobrze abyśmy
się kojarzyli z tym kościelnym miejscem.
Mirek ze Słupska - jest za Zakroczymiem
Ania Londyn - wiele mityngów jest w salkach kościelnych, bo są tańsze i nie widzi problemu, aby
tam się odbyło.
Andrzej z Warszawy napisał dodatkowe wyjaśnienie na skype:
“
Spróbuję dodatkowo rozjaśnić ; szukając potencjalnego miejsca kierowałem się w kolejności;
1. kosztami pobytu niezależnie od tego ilu nas będzie.
2. nieskomplikowanym dojazdem
3. "przyjaznością" do DDA jak i od DDA
4. możliwośćią zapewnienia autonomii uczestnikom poprzez zajęcie całego obiektu abyśmy czyli

się w nim bezpiecznie niezależnie od tego ilu nas będzie.
Jedynym który spełnił te wszystkie cztery warunki był Zakroczym a dodatkowym argumentem była
nieobecność wszystkich kapłanów kórzy pracują w OAT - będziemy tam tylko My, Dozorca i
Kucharka oraz Śiła Wyższa jakkolwiek ją rozumiemy.
“
Głosowanie: Uprawnionych do głosowania – 9 osób
“
Czy zgadzasz sie aby Zlot odbyl sie w Zakroczymiu?
“
Za - 7 / Przeciw- 0 / Wstrzymuje się - 2
Głosowanie w sprawie Terminu - 5-7 VI 2015 piątek po obchodach Bożego Ciała
Za - 9 / Przeciw – 0 / Wstrzymuje się - 0
Hasło Zlotu - “Działanie w jedności fundamentem naszego istnienia”
Padła propozycja, aby dodać słowo “służba”
Iwona - sugeruje, że w Warszawie jest 7 mityngów, ale 2, które mają mandatariuszy - aby zlot nie
podzielił, ale połączył. Zeby nie był to zlot integrupy, tylko wspólnoty.
Ania z Londynu podkreśla, aby na naszej stronie było wyrażnie napisane, że jest to spotkanie dla
każdego zaineresowanego tematem - nawet jeśli nie chodzi na mityngi.
Mirek - sugeruje, aby organizatorzy np na forum przekazywali informację.
2. Propozycje podziału pieniędzy zebranych na koncie intergrupy. (ile procent na tłumaczenie,
ile na koszty związane z utrzymaniem intergrupy, ile na inne cele.) Chodzi tu o nadanie
bezpiecznego toku służby skarbnika. (Mirek Słupsk)
Ania Londyn - na razie jest ponad 20 tłumaczy i dochodzą nowi. Na teraz nie KT nie potrzebuje
finansów, one będą potrzebne później - na wydanie książki, być może magazynowanie.
Waldek - Skarbnik:
Grupy jeszcze nie wpłacają.
Krzysiek - Moim zdaniem na tym etapie ważne jest, aby grupy wpłacały, a na co pieniądze będą
wydawana w miare potrzeb zdecyduje sumienie inergrupy.
Ania Londyn:
Oprócz tłumaczenia książki możemy też tłumaczyć ulotki, np jest już ulotka “DDA Jest” Sugestia, aby przekazać do grup pytanie, na co chcą, aby przeznaczane były pieniądze?
Intergrupa ma to tylko realizować.
Waldek - Mandataiursze są zaufanymi grup, więc jeśli intergrupa decyduje, to znaczy, że decydują
grupy.
Andrzej z Warszawy: spróbujmy przyjąć założenie takie musimy przygotować się do wydania 1000
egzemplarzy książki o objętośći "xxx" stron sprawdźmy ile to może kosztować i poprośmy
uczestników wspólnoty o dobrowalone datki

Pytanie Mirka do Waldka - skarbnika - jakie są koszty Intergrupy.
Strona Internetowa, Domena, poza tym nie ma kosztów stałych.
Ania poprosi Gosię, aby sprawdziła jaki by był koszt wydania Wielkiej Księgi
3. Czy jest chętna osoba do podjęcia służby prowadzącego telekonferencje od przyszłego
miesiąca, ewentualnie do poprowadzenia najbliższej telekonferencji? (Ania Bristol)
Justyna z Warszawy zgłosiła się do służby prowadzącej telekonferencję
4. Propozycja przełożenia terminu spikerki online na 21. lutego - nowy termin czeka na
potwierdzenie przez Wiolę i Magdę, które mają powiedzieć spikerki (Ania Bristol)
Mirek i Krzysiek są za, pozostali się nie wypowiedzieli.
5. Sluzba reprezentanta Intergrupy do ACA WSO (Sluzby Swiatowe DDA) dobiegla konca kto jest chetny przejac te sluzbe i posiada komunikatywny angielski? (Ania Londyn)
Mikołaj wyraził chęć pomocy w służbie reprezentanta do WSO.
Mirek zasugerował, abyśmy na forum opisali służby, aby dla każdego było bardziej jasne
na czym polego konkretna służba.
Materiały są dostępne po ang, ania poprosi kogoś o przetłumaczenie z tego.
Sugestie co do "wymagań' o opisów służb można załatwić na Zlocie.
6. Male podsumowanie dotychczasowej pracy Intergrupy - warto spojrzec na to, co juz udalo
nam sie osiagnac i moze wspomniec, gdzie zmierzamy, jesli chodzi o konkretne dzialania.
(Ania Londyn)
Mamy stronę dda.org.pl, która podan jest też w wikipedii. Działa forum, mamy służby,
W zaawansowany sposób postępuje tłumaczenie
7. Strona Intergrupy (dda.org.pl), krótki raport, uwagi, grupy użytkowników, problemy
Krzysiek przestawił informację, że strona intergupy została zhakowana i przez jakiś czas nie była
dostępna, ale udało się usunąć złośliwi kod. Jest pilna potrzeba aktualizacji strony, aby zapobiec
problemom w przyszłości. Dane są bezpieczne, problem dotyczył automatycznego
przekierowywania strony.
Waldek porozmawia z Pawłem - do kiedy strona jest opłacona?
Potrzebna są dodatkowe osoby do pomocy przy stronie internetowej
Ania z Londynu zasugerowała, że można załączyć ogłoszenie, że są potrzebne osoby do obsługi
strony internetowej.
8. Proponuję ustalić , że zbieramy się o 19.50 aby z mityngiem ruszyć równo o 20.00. Później
Mityng się przedłuża a nie każdy ma możliwość siedzieć dłużej. ( Mirek Słupsk)
Możemy zbierać się wcześniej, aby uporać się z problemami technicznymi i zacząć punktualnie.
Mikołaj prosił o pomoc z materiałami na nowej grupie. Krzysiek wyraził chęć pomocy.
Sprawozdanie sporządził Krzysiek z Rotterdamu

