Sprawozdanie z konferecji Intergrupy DDA/DDD
Z dnia: 1.06.2015
Uczestnicy:


Kaja Suwalki (prowadząca telekonferencję)



Krzysiek – Rotterdam (obslugujacy Skype)



Ania – Londyn (przygotowanie sprawozdania z konferencji)



Iwona – Opole



Maciek - Opole



Janek - Lodz



Waldek – Łukow

Wszyscy uczestnicy mieli prawo glosu, jako mandatariusze lub pelniacy sluzbe w
Intergrupie.
Zatwierdzenie sprawozdania z poprzedniej telekonferencji.
Zatwierdzono sprawozdanie z konferencji grudniowej – jednoglosnie
Omowione tematy:
1. Wiadomości z skrzynki intergrupy.
Iwona, obslugujaca skrzynke Intergrupy przeczytala maila od wydawnictwa Charaktery, z
prosba o promowanie / przekazanie informacji na temat ksiazki wydanej przez to
wydawnictwo, dotyczacej tematyki DDA. Uczestnicty, po wymianie indywidualnych
punktow widzenia, ustalili, ze jest to niezgodne z naszymi Tradycjami (nie laczymy sie, ani
nie reklamujemy). Ustalilismy, ze podziekujemy za informacje i przekazemy sugestie, aby
te informacje przekazac na nieoficjalna strone DDA.
Iwona przekazala rowniez, ze maila z zaproszeniem przeslala do wszystkich grup, jednak
z jakiegos powodu (technicznego) nie wszyscy go dostali.
2. Przekazanie sluzby reprezentowania Intergrupy do ACA WSO (sluzby swiatowe) Ania Londyn

Ania przekazala sluzbe reprezentownia Intergrupy do Sluzb Swiatowych DDA (ACA WSO).
Sluzbe przejal Janek z Lodzi, na co dostal akceptacje uczestnikow konferencji.

3. Raport Komisji Tlumaczen - Ania Londyn
Ania koordynujaca projekt tlumaczen literatury DDA przekazala aktualne informacje o
obecnym etapie tlumaczen. Na chwile jedynie ok 30 stron z Wielkiej Czerwonej Ksiegi nie
jest przetlumaczone. Jest to bardzo dobra wiadomosc, jednak czesci tlumaczen bardzo
roznia sie ich jakoscia (np. zgodnosc tlumaczenia z oryginalem, stylistyka jezyka
polskiego). Jest duzo potrzeba osob, ktore maja dluzsze doswiadczenie w naszej
wspolnocie, aby mogly dokonywac korekt tlumaczen i pomoc w tworzeniu glosariusza.
Dodatkowo przeglosowano wiekszoscia glosow, aby na Zlot przygotowac wydruki
przetlumaczonych fragmentow literatury i przekazac je z uwzglednieniem zwrotu kosztow
wydruku (wspomniano o ilosci ok. 40-50 kompletow).
4. Mam nadzieję że pkt 2 i 3 przegadamy na Zlocie aby znów jakiś meteor nie
przeleciał przez nieboskłon Intergrupy znikając za horyzontem (w kwestii
reprezentacji oczywiście piszę) Andrzej Genesis
Poniewaz autor tematu – Andrzej nie byl obecny na konferencji, nie wiemy co dokladnie
mial na mysli. Temat zostal przeniesiony do omowienia podczas najblizszego Zlotu DDA.
5. Już za chwileczkę już za momencik widzimy się w Zakroczymiu życzę nam
wszystkim aby każdy przyjeżdżający na zlot przyjechał dać coś od siebie i aby w
wypowiedziach było słychać “MY” i “NAM” - do zobaczenia!!! Andrzej Genesis
j.w.
6. Uprzejmie informuję iz na czwartek 27 maja odnotowano 27 wpłat wiem o 15
osobach które zapłacą na miejscu wiem także ze są osoby które radośnie zjawią się
w piątek oczekując równie radosnego przyjęcia więc proszę przyjąć do wiadomości
iż zostaną one radośnie powitane i radośnie skierowane po prowiant do pobliskiej
Biedronki:-) Andrzej Genesis

W tym punkcie omowilismy kwestie posilkow podczas Zlotu. A dokladnie to, jakie opcje
beda dla osob, ktore przyjada na Zlot, a nie potwierdzily przyjazdu. Jedna z osob
przekazala, ze blisko miejsca Zlotu jest duzy sklep, a takze male restauracyjnki, z ktorych
bedzie mozna skorzystac, jesli nie starczy dla wszystkich posilkow – poniewaz wczesniej
nie byly zgloszone.

7. Sponsorzy - jak szukać, w jaki sposób pozyskać kontakt do sponsorów? Kaja
Suwałki
Podzielilismy sie wlasnymi doswiadczeniami zwiazanymi ze sponsoringiem / praca na
Programie DDA. Wiekszosc osob podzielala zdanie, aby nie korzystac ze sponsorow z
innych wspolnot (przede wszystkim AA), poniewaz to nie sluzy zdrowieniu DDA.
Zostaly wymienione rozne sposoby pracy na programie: praca w zamknietej grupie, ktora
spotyka sie osobiscie (np. w Warszawie), czy tez na skype – w tej grupie sa osoby z
mieszkajace w Polsce oraz innych krajach Europy. Iwona podzielila sie swoim
doswiadczem pracy w tej grupie – obecnie koncza pierwszy Krok.
Wspomniano rowniez o mozliwosci pracy na Programie z terapeuta, pod warunkiem
korzystania z literatury DDA. A takze pomocy terapeuty, gdy sponsor moze miec trudnosci
z bardzo traumatycznymi doswiadczeniami z dziecinstwa osoby sponsorowanej.
Podzielilismy sie rowniez doswiadczeniem na temat mitynow zamknietych i otwartych.
Niektore mityngi sa otwarte dla wszystkich, a inne otwarte raz w miesiacu.
Raport skarbnika:
Waldek, skarbnik Intergrupy przekazal, ze na koncie ma 1508 zl – jest to suma skladek od
8 grup.
Konferencje zakończono wspólną modlitwą o Pogodę Ducha.

