Sprawozdanie z konferecji Intergrupy DDA/DDD
Z dnia: 02032015
Uczestnicy:
Iwona z Opola (prowadzenie konferencji)
Ania z Londynu (obsługiwanie Skype)
Maciek z Opola (przygotowanie sprawozdania)
Krzysiek z Hagi
Andrzej z Warszawy
Waldek z Łukowa
Hubert z Bristolu
1.Wymiana doświadczeń mityngów: czy wasze grupy pracują na 12 Tradycjach, jeśli tak to
wg jakich materiałów? Czy robicie regularnie mityng roboczy/ organizacyjny/ spikerski?
Istnieje szacunek do 12 tradycji, są one niezbędne, na spotkaniach wnoszone są uwagi,
gdy coś nie jest z nimi zgodne. Na mityngach dda/ddd Tradycje są zazwyczaj jedynie
odczytywane, jednak w niektórych grupach poświęca się jedno spotkanie w miesiącu na jedną
tradycję. Póki co obowiązuje literatura odnośnie do Tradycji z AA. Ponieważ tekst o 12
Tradycjach różni się od oryginału, Komisja Tłumaczeń pracuje nad jego dokończeniem i
skorygowaniem i zamieszczony on zostanie na międzynarodowej stronie DDA/DDD. Jego
końcowa wersja ustalana jest z tłumaczką i polonistką i ma być gotowa w przeciągu dwóch
tygodni. Przetłumaczone już są wstęp do Tradycji i Tradcja 1.
Zgłoszono propozycję poruszenia tematu rozumienia i ważności 12 Tradycji na zlocie
DDA/DDD w Zakroczymiu.
Z mitingami organizacyjnymi bywa różnie – częstokroć sprawy organizacyjne są
dyskutowane w przerwie bądź po mityngu.
W opolskiej grupie Kwiaty na betonie nie używa się świecy.
Jedynym warunkiem do przyjęcia do wspólnoty jest identyfikowanie się z problemem,
dlatego tzw. „przepytywanie” nie jest konieczne.
2.Spotkanie w Zakroczymiu  zastanowienie się nad szczegółami zlotu, tj. ustalenie
wstępnego harmonogramu. (Do spotkania zostały 4 poniedziałkowe mityngi intergrupy. Być
może to dużo, ale czas gna tak szybko do przodu, że ledwo się spostrzeżemy, a będzie już
czerwiec)
Póki co grupy z Warszawy rozsyłają zapytania, czy ktoś może pomóc w organizacji zlotu. Jest
dużo pomysłów, lecz mało osób chętnych do pracy. Do wykorzystania jest 8 etapów/elementów/
punktów programu do zagospodarowania ( piątek przed kolacją, piątek po kolacji, sobota po
śniadaniu, sobota przed obiadem, sobota po obiedzie, sobota przed kolacją, sobota po kolacji,
niedziela po śniadaniu). Zgłoszono chęć przeprowadzenia warsztatów z reparentingu o
wewnętrznym dziecku i kochającym rodzicu. Ze strony logistycznej istnieje już skrzynka mailowa
zlotu o nazwie zlotdda@gmail.com. Można z niej korzystać, podając pomysły bądź sygnalizując
chęć pomocy. Skrzynka jest punktem kontaktowym zlotu, informację o jej istnieniu można

przesłać do wszystkich grup.
3. Sponsorowanie DDA przez sponsora ze wspólnoty AA w oparciu o Wielką Księgę AA (bez
korzystania z literatury DDA). Stanowisko Światowego DDA, oraz nasze doświadczenia. Czy
taki rodzaj pracy służy zdrowieniu DDA, czy może jest zagrożeniem w zdrowieniu?
Przekazywanie informacji osobom szukającym sponsorów. Niesienie posłania.
DDA wiele uczy się od AA. Sposoby zdrowienia AA i DDA/DDD są jednak troszeczkę inne. Inne
są też narzędzia. U DDA/DDD ważne są przykładowo przyjrzenie się swojemu wewnętrznemu
dziecku i lista tzw. 14 cech. Podczas gdy członkowie AA zdrowieją z egoizmu, DDA/DDD
zdrowieją z bycia ofiarą i beznadziejnej sytuacji, w której się znajdują. Ponadto sponsor powinien
być tej samej płci i osoba z AA powinna sponsorować osobę z AA. Praca DDA/DDD w oparciu o
Wielką Księgę AA kłóci się więc ze zdrowieniem DDA. Istnieje nacisk na wielką różnicę obu
wspólnot, chociaż w ulotce o sponsorowaniu dostępnej w materiałach są cztery sugestie i jedną z
nich jest możliwość korzystania z pomocy osób spoza DDA, ale jest to jedna z czterech
możliwości. Ogólnie jednak to nie jest dobry pomysł, by osoba z AA sponsorowała DDA. W
DDA/DDD brakuje sponsorów. Dobrym rozwiązaniem wydaje się zatem cosponsoring, gdzie
osoby z DDA pragnące wyzdrowieć przerabiają materiał razem ze sobą.
Fragmet na temat sponsoringu:
„Od pierwszego mityngu było ewidentne, że jedną rzeczą, w której byliśmy zgodni było
to, że sponsorowanie praktykowane w programie AA nie było tym, co mogłoby służyć naszym
potrzebom.
Komitet do spraw Sponsorowania uznał, że model praktykowany w AA nie był
dopasowany do pewnych cech jakie ma osobowość DDA, takich jak nasze nadmierne poleganie na
innych w celu uzyskania wskazówek i aprobaty, jak również tendencja do zarządzania życiem
drugiej osoby. Obawiano się, że bez wprowadzenia zmian do modelu AA, sponsor DDA będzie
odgrywał wobec podopiecznego rolę władcy, zamiast dać mu osobistą swobodę i możliwość
wyboru. Tak więc model „towarzysza podróży” został wprowadzony, aby od początku ustawić
sponsora i podopiecznego na równych pozycjach.”
Jednogłośnie przegłosowano, że kilka fragmentów można zamieścić na stornie intergrupy w
zakładce „sponsoring”.
4. Krotki raport Komisj Tlumaczen  na jakim etapie są tłumaczenia, ilość tłumaczy,
potrzeby związane z projektem.
Kroki do 10tego są przetłumaczone, potrzebne jest ich zatwierdzenie, kroki 11 i 12 są w
redakcji. Korektorka sprawdza wstęp do kroków. Wstęp do Tradycji i 1 Tradycja są do
zatwierdzenia. Od tego roku tłumacze otrzymują terminy i to ich motywuje. Jest około 10ciu
tłumaczy i kolejny polonista. Prace postępują systematycznie. Słabym punktem jest brak osób do
zatwierdzania tłumaczeń. Im szybciej grupy otrzymają teksty, tym szybciej będą miały narzędzia
do zdrowienia.

