SPOTKANIE INTERGRUPY NA SKYPE, 11-05-2015

1. Wiadomości wysyłane na skrzynkę,jakie decyzje podejmować w związku z
zaproszeniami.
Na skrzynkę mailową zlotu dda przychodzą zaproszenia na rocznice/ zloty od innych grup samopomocowych, np.
anonimowych hazardzistów. Pojawiły się pytania, czy zaproszenia takie powinny być udostępniane członkom wspólnoty
DDA a także, czy powinniśmy na nie odpowiadać. Podczas spotkania intergrupy przedyskutowaliśmy doświadczenia
grup angielskich a także odwołaliśmy się do tradycji. Pojawiły się głosy, że powinniśmy zachować odrębność i
niezależność jako DDA, ale także, że powinniśmy szerzyć informacje tak, aby informacje od nas też były przekazywane.
Następnie odbyło się głosowanie, w którym zdecydowana większosć z nas opowiedziała się za nie przekazywaniem
dalej zaproszeń od innych grup, a jedynie odpisanie na takie maile z podziękowaniem.

Pojawiły się także maile od grup z zapytaniem co robić, jeśli uczestnicy są wobec siebie agresywni. Jedna z grup
opisywała kontakty z policją, co do czego zgodziliśmy się, że daleko wykracza poza nasze zasady. Uznaliśmy, że na
tego typu maile powinniśmy odpisywać, nie zabierając stanowiska a jedynie udzielając wsparcia, zaprosić
mandatariusza na intergrupę i odesłać do literatury. Stawiamy na niezależność poszczególnych grup i nie wprowadzanie
instancji czy hierarchii. Będziemy czytać pojawiające się tematy na spotkaniach inetrgrupy.

2. Zlot Zakroczym - mamy zarezerwowany dom rekolekcyjny o pojemności 50 łóżek o ich
zajętości decyduje kolejność wpłat, spóźnialscy niech zabierają śpiworki, materace są na
miejscu, o ile uda nam się wydobyć z siebie deklarację obecności popartą przelewem
przed 20 maja możemy zająć budynek o zdecydowanie większej powierzchni ale w sumie
będzie to początek czerwca, piękne noce więc…
Akredytacja będzie dostępna od wczesnych godzin rannych 5 czerwca w Biurze OAT.
Nadal nie mamy chętnych do prowadzenia poszczególnych punktów programu więc
rozumiem że organizatorzy zostają obdarzeni tym zaszczytem.
Jeżeli chcemy podejmować na Zlocie jakoweś uchwały lub wybory potrzebna będzie
osoba do liczenia głosów oraz niezbędna osoba do sporządzenia zapisków z naszego
spotkania aby slad jakiś po nas pozostał.
Pojawiają się pytania od uczestników o możliwość nabycia na miejscu literatury
dotyczącej DDA/DDD - czy ktoś chce się tym zająć?
Ważna sprawa organizatorzy poniesli koszty wydrukowania i wysłania zaproszen do grup
DDA w wysokości 299zł (rachunki do wglądu) czy i w jaki sposób możemy liczyć na
refundację ze “skarbca” Intergrupy?
Potrzebny jest sprzęt pozwalający nagłośnić miejsce obrad plenarnych (zasadniczo jest
to sala na której będziemy spożywać posiłki) czy ktoś może się tego podjąć bo jak nie to
będziemy musieli mówić w miarę głośno i wyraźnie. Ja prawdopodobnie nie będę mógł
uczestniczyć w spotkaniu Intergrupy więc wszelkie pomysły, zmiany, usprawnienia etc
proszę kierować na adres zlotdda@gmail.com (
Omówiliśmy zlot w Zakroczymiu, potwierdzone zostały poprzednie ustalenia. Jeżeli chodzi o literaturę, to do jej
sprzedaży zgłosiła się Iwona. Zastanawialiśmy się nad formą literatury do sprzedaży. Czy miałyby to być książki

terapeutyczne, afirmacje czy tylko te polecane przez WSO? Pojawiła się także sugestia, że OAT w Zakroczymiu
dysponuje zasobem literatury do sprzedaży. Najlepszym pomysłem okazało się wydrukowanie przetłumaczonych
fragmentów wielkiej księgi, tak aby można je było kolekcjonować w segregatorach czy bookletach. Andrzej zaoferował
się je wydrukować.

Dodatkowo zastanawialiśmy się, czy rozsyłać plakaty tylko do konkretnych grup, czy także do ośrodków terapii DDA?
Zaproszenia zostały już wysłane do wszystkich grup, jakie się ujawniły - każda osoba, która była zainteresowana,
otrzymała program. Informacji o zlocie można szukać na forum na dda.org.pl

3. Składki do Intergrupy - z tego co wiem są nieobowiązkowe, czy nadal będą? Czy macie
jakieś propozycje ujednolicenia tego np. bazując na AA lub Al-Anon? Kaja, grupa Tęcza z
Suwałk.
Składki na intergrupę są dobrowolne, niesformalizowane. Przykładem tradycji AA a także amerykańskicg grup DDA 40%
pieniędzy z kapelusza (po opłaceniu potrzeb grupy) miałoby być przeznaczone na intergrupę, ulotki i książki.

4. Na stronie dda.org.pl podana jest informacja, że spotkania Intergrupy odbywają się w
pierwszy poniedziałek miesiąca. W tym miesiącu Intergrupa nie odbyła się w tym terminie.
Mam prośbę, aby w przypadku takich sytuacji przynajmniej poinformować mailowo, że
telekonferencja z jakiegoś powodu odbędzie się w innym terminie. Kaja, grupa Tęcza z
Suwałk.
Przed spotkaniami intergrupy był wysyłany mail z zaproszeniem. Tym razem jednak spotkanie odbyło się później i Kaja
czekała bez potrzeby. Wspólnie przegłosowaliśmy, że spotkania będą odbywać się bezwarunkowo w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca.

5. Jak można wpłacać pieniądze na składki intergrupy? I czy nie ma problemu w obcej
walucie? Małgosia grupa Genessis z Brukseli
Wszystkie informacje dotyczące wpłat na intergrupę znajdują się na forum. Dodatkowo nasz skarbnik Waldek odczytał
stan konta intergrupy na chwilę obecną i jest to ponad 900zł.

6. Ania z Londynu - wstepne pozegnanie
W związku z rozpoczęciem pracy jako terapeutka, Ania z Londynu cdecydowała się opuścić
mitingi oraz intergrupę. Uczestnicy w ciepłych słowach wyrazili żal i podziękowania.
Przygotowała Ania z Rzeszowa

