Tematy na telekonferencję Intergrupy DDA/DDD 7.12.2015

Uczestnicy:
Ewa (Haga)
Krzysztof (Haga)
Małgosia (Bruksela)
Iwona (Opole)
Waldek (Łuków)
Jola (Chełm)
Maciek (Opole)
Jowita (Leeds)
1. Kto przejmie obowiązki admina strony? Jest to moja ostatnia telekonferencja jako osoby
pełniącej tą służbę - będę ją pełnił do 31.12.2015 (Krzysiek Grupa DDA “Nadzieja” z Hagi)
Apel do zwrócenia się do osób, które akuratnie nie uczestniczyły w owej telekonferencji, czy
byłyby chętne przejąć służbę. Również temat można podnieść na spotkaniach poszczególnych
grup. Służba jest bowiem niesieniem posłania.
Jedna z osób uczestniczących w telekonferencji zna namiary na osobę, która jest z obsługą
stron internetowych obeznana i zapyta się jej.
Obecny admin strony obiecał pomoc we wdrażaniu się w tę służbę.
2. Kto przejmie służbę osoby obsługującej telekonferencję skype - moja służba kończy się z
dniem 31.12.2015 (Krzysiek Grupa DDA “Nadzieja” z Hagi)
Szukamy osoby chętnej do przejęcia służby.
3. Problem z przywitaniem osoby nowoprzybyłej. (Ola)
Zdarzają się przypadki, gdy warunkiem dla nowoprzybyłego jest chęć wyzdrowienia i czy
utożsamia się z problemem. Jednakże pytanie jest jakby łamaniem tradycji, stąd nie we
wszystkich grupach się je stosuje. Nie ma więc pytać i przyznawania się. Grupy od tego
odchodzą. I znowu to samo pytanie „czy masz pragnienie wyzdrowienia ze skutków...” okazuje
się, że jest cytatem z tradycji, więc jest to delikatna kwestia sporna. Ponadto czwarta tradycja
mówi, że każda grupa jest niezależna, więc sumienie grupy ostatecznie decyduje o sprawach
istotnych.
4. Mail od DDA ze Słowacji z prośbą o informacje o funkcjonowaniu grup DDA w Polsce,
podzieleniu się doswiadczeniem, itp. - kto mógłby odpisać? ( w j. angielskim) - Ewa
Grupa DDA “Nadzieja” z Hagi
Warto napisać, że istnieje w Polsce Intergrupa, że tłumaczona jest na język polski Czerwona
Księga DDA i że odbył się już u nas pierwszy zlot DDA.
5. Proponuję aby następną intergrupę przeprowadzić na biznes skyp,kóry wstępnie
przetestowalismy (Waldek DDA Łuków)

W wyniku nieustających problemów technicznych podczas połączeń na Skype'ie i obawy, że
może być to powodem zniechęcenia osób biorących udział w telekonferencjach
postanowiliśmy, za sprawą głosowania, przetestować 28 grudnia alternatywną możliwość
łączenia się, a mianowicie Skype for Business.

Z pozostałych tematów:
1. Na skrzynkę mailową Intergrupy przyszła wiadomość informacyjna z Ameryki o 26-tej
konwencji DDA w Kaliforni wraz z możliwością podania tematów, kosztami i jak bookować
miejca dla osób chętnych.
2. Służba obsługiwania skrzynki kończy się w grudniu. Nie wiadomo, kto był cieniem i do kogo
się zwrócić, by przejąć służbę.
3. Skarbnik Intergurpy zdał raport z prowadzeni tejże służby. Zasygnalizował, by na

przelewie pisać nazwę grupy i miejscowość, gdyż niektóre grupy się dublują i nie jest
wiadome, z której wpłynęły pieniądze.

Sprawozdanie sporządził Maciek z opolskie grupy Kwiaty na betonie

