Sprawozdanie z telekonferencji INTERGRUPY z dnia 03.08.2015
1. Światowa wspólnota DDA wprowadziła na konferencji w kwietniu zmianę do treści tradycji
11,aby uwzględnić anonimowość na innych mediach społecznościowych. Proponuję, aby podać
to w ogłoszeniach na mityngach lub dać jako temat mityngu związany z tradycjami (np.
anonimowość
dda na fejsbuku), a także wprowadzić poprawkę do polskiego tłumaczenia tradycji...
Treść 11tej tradycji po zmianie w oryginalnie brzmi następująco: Our public relations policy is
based on attraction rather than promotion; we maintain personal anonymity at the level of press,
radio, TV, films, and other public media. Zaczerpnięta została ze strony
http://www.adultchildren.org/Traditions. Istnieje problem sformułowania dodanego tekstu w
11tej tradycji w języku polskim. Nie chodzi bowiem o facebook jedynie, ale o wszystkie media
społecznościowe. Warto więc chyba dodać po polsku tekst: media społecznościowe. Zmiana
będzie widniała na naszej stronie internetowej. Z czasem zapewne grupy wdrożą ją naturalnie do
swoich materiałów.
2. Sponsorowanie w DDA obecne problemy, lista sponsorów
W wielu grupach dda istnieje model: współsponsorowanie plus mityngi plus służby i jest on
skuteczny. DDA powinny pracować z DDA i na materiałach DDA. W materiałach AA nie ma
mowy o wewnętrznym dziecku i reparentingu. Dlatego podopieczni podopiecznych, którzy
pracowali na materiałach aowskich często przechodzą na materiały Czerwonej Księgi i robią
jeszcze raz program. Można zaryzykować porównanie zdrowienia DDA na materiałach AA i przy
sponsorze z AA do prób zdrowienia alkoholika w barze. Zdrowienie takie nie istnieje. Ważnym
jest fakt, że co innego mityngi, a co innego warsztaty krokowe. Warsztaty i cosponsoring są
głębsze i wymagają większej zażyłości i zaufania. Niemniej jednak obydwa narzędzia pomagają w
zdrowieniu. Sponsora najlepiej poszukać na mityngu. Powinna to być osoba, z którą się
rozumiemy i z którą nadajemy „na tych samych falach”. Posiadanie więcej niż jednego sponsora
jest możliwe i jest sprawą naturalną. Pewnego rodzaju sponsorem staje się dla dwóch lub większej
liczby osób Żółta Księga, gdyż prowadzi ona jak za rękę. Nikt nie wyobraża sobie czegoś takiego
jak lista sponsorów. Jeżeli czujemy się gotowi, sponsora wybieramy sobie na mityngu. Ponadto nie
ma jeszcze nikogo, kto by przerobił Czerwoną Księgę do końca. Akuracik był jej substytutem.
Jeżeli ktoś jednak szczerze pracuje, to zdrowieje.
3. Kiedy będzie opublikowany na naszej stronie internetowej Krok Ósmy?
Jest sierpień i ponieważ wiele grup DDA pracuje na przetłumaczonych materiałach Czerwonej
Księgi, chętnie zapewne zaczęłyby w tym miesiącu pracować na tymże właśnie kroku.
Koordynator do spraw tłumaczeń Czerwonej Księgi poinformowała, że ósmy krok pojawi się na
dniach na naszej stronie internetowej.
4. Krótkie sprawozdanie z prac Komisji Internetowej
Wiele uwagi poświęcono tematowi osobowości prawnej. Jest ona potrzebna do bycia oficjalnie
właścicielem domeny i miejsca na serwerze i głównie do wydania Czerwonej Księgi po polsku.
Będzie potrzebny podmiot prawny, a mianowicie fundacja. We wrześniu będzie dostępny statut.
Siedzibą może być wirtualne biuro, na które można fundację zarejestrować. Potrzebna jest nie
zwykła fundacja ale taka która ma prawo prowadzić działalność gospodarczą. Podane zostały
kwoty, jakie są potrzebne, by takową fundację założyć.
5. Kto ma jakie służby (plus cienie) oraz do kiedy? Można to spisać np w pliku z listą
mandatariuszy.
Tak jak w temacie jest prośba o dopisywanie swoich służb z terminami ich początku i zakończenia
w liście mandatariuszy.
6. Sprawozdania na stronie są tylko do telekonferencji z maja
Nie ma na stronie sprawozdań od początku czerwca. Jesteśmy odpowiedzialni za małe
zamieszanie, gdyż nie wiadomo było, do kogo wysłać sprawozdania głównie ze zlotu z
Zakroczymia, by były one zaakceptowane. Ponadto nie wszystko jeszcze w tych sprawozdaniach
jest poprawione. Sprawa jest w toku.

Z pozostałych informacji nie ujętych w tematach:
Otrzymaliśmy zaproszenie na zjazd ogólnokrajowy DDA na Węgrzech. Jednogłośnie
postanowiliśmy odpisać, że życzymy owocnych obrad, wielu sukcesów i działań.
Niedługo powstanie wspomniana już konferencję wcześniej lista dyskusyjna oraz biuletyn w
Nie do wszystkich dochodzą maile ze skrzynki intergrupy.

