Sprawozdanie z telekonferencji Integrupy DDA
z dnia 06-07-2015
1. Wiadomości ze skrzynki intergrupy.
Przetłumaczone materiały upowszechnione są na facebook'u. Jest to kłopot, gdyż objęte są
one prawami autorskimi i mogą być używane jedynie wewnątrz wspólonty DDA, bądź do
indywidualnego użytku, do zdrowienia. Taka jest wiążąca umowa między wspólnotą DDA z Polski
a WSO. Jedyną opcją jest skontaktowanie się z osobą upowszechniającą materiały i przekazanie jej
informacji, że jej działania są niezgodne z prawem, nieuczciwe i krzywdzące wszystkich członków
DDA. Problem jest o tyle trudniejszy, że osoba publikująca materiały na facebook'u została już
upomniania. Ponownego upomnienia tejże osoby zgodziła się podjąć koordynator Komisji
Tłumaczeń, powołując się na odpowiednie źródła prawne. Jeśli to nie poskutkuje, będzie musiało
się zająć tym WSO. W takich sytuacjach można również interweniować u samego admina
Facebooka. Zwrócono uwagę na fakt, że w każdej grupie znajdują się "czarne owce" i problem
może się powtarzać.
W związku ze zbliżającymi się 23 Ogólnopolskimi Spotakaniami Trzeźwościowymi w
Licheniu, będą tam organizowane meetingi DDA (piątek 24 lipiec 2015 godzina 18:00 oraz sobota
25 lipiec 2015 godzina 17:00). Jest prośba o pomoc w organizacji i prowadzeniu meetingów.
Ustalono, że jest to kwestia indywidualna sumienia każdej z osób, które do Lichenia mają zamiar
się wybrać. Jako niesienie posłania zasugerowano zawiezienie ulotek oraz listy bądź odnośnika do
stron www z bazą spotkań DDA w całej Polsce, by nie zostawić osób, które tam przybędą samymi,
gdy już powrócą do swoich miejsc zamieszkań. Kolejnym również istotnym problemem, na który
zwrócono uwagę, jest w początkujących grupach nieprzerywanie mówienia nie na temat.
2. Zlot i co dalej?
Zlot powinien być raz do roku, odświętnie. Zakroczym jest jak najbardziej dobrym do tego
miejscem. Należałoby oddzielić kwestie techniczne od dzielenia się doświadczeniem i niesienia
posłania. Osoby zainteresowane sprawami organizacyjnymi i technicznymi są zaproszone do
udziału w konferencjach intergrupy. Należy jednak mieć na uwadze, że żadna ze wspólnot nie ma
obowiązku do intergrupy przynależeć a jedynym obowiązkiem przynależenia do wspólnoty DDA
jest identyfikowanie się z problemem.
3. Sponsoring.
Nie pojawiła się osoba inicjująca temat, stąd go nie podjęto.
4. Rola rzecznika w grupie.
J.w. w punkcie 3.
5. Sprawozdanie ze Zlotu Wspólnoty DDA/DDD 5-7.062015 Zakroczym.
Ustalono, że sprawozdanie będzie rozesłane do wszystkich członków Zlotu ze skrzynki
mailowej intergrupy, a następnie po zatwierdzeniu opublikowane na stronie intergrupy.
Padła propozycja chęci zorganizowania konferencji dla wspólnot DDA w Polsce na jesień.
6. Krótkie sprawozdanie z działań Komisji Internetowej (Krzysiek)
Prace Komisji Internetowej wymagają czasu i cierpliwości. Należy przedłożyć szatę
graficzną, w tym szablony. Istnieje propozycja biuletynu kwartalnego w formacie pdf, jak również

aktualizacji rejestru meetingów i wyznaczenia przestrzeni, gdzie same grupy mogłyby zamieszczać
swoje aktualizacje. Komisja Internetowa poszukuje właściciela domeny dda.org.pl. Ponadto nie
posiada dostępu do serwera. Z tego co wiadomo jest on drogi - kosztuje 300 PLN na rok. Trwają
prace nad stworzeniem grupy dyskusyjnej. Różnica pomiędzy forum a nią jest taka, że otwieramy ją
na własnej skrzynce mailowej i odpowiedź otrzymują wszyscy na maila. Grupa dyskusyjna jest
ułatwieniem komunikacji i jest narzędziem wygodniejszym w obsłudze. Również Komisja
Internetowa chce wystąpić o umieszczenie banera z adresem naszej strony.
7. Słowo na temat sprawozdania z 1 czerwca 2015.
Dyskutowano czy informacje o środkach, którymi dysponuje intergrupa, powinny być podawane w
ogolnodostepnym internecie, biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy grupą nieformalną i dopiero
"raczkujemy".

