Sprawozdanie z telekonferencji INTERGRUPY DDA/DDD
z dnia 2 luty 2016
Uczestnicy:
Maciek Opole
Iwona Opole
Janusz Łuków
Waldek Łuków
Ewa Rotterdam
Łukasz Leeds
Krzysiek Rotterdam
Ewelina Rotterdam
Gosia Bruksela
Dorota (miasto nieznane)
Janek Łódź

1. Służby. Jak zebrać osoby chętne do służby?
O służbach należy mówić i tworzyć je na mitingach – to odpowiednie ku temu miejsce. Wiele osób
je podejmuje, chociaż przydałby się większy odzew.
Odnośnie do Intergrupy, to wskazaliśmy na brak jej karty, która określałaby zasady jej
funkcjonowania. Istotnym i przydatnym byłoby również założenie sprawnego, kilkuosobowego
biura Intergrupy, które usprawniłoby jej pracę.
2. Warsztat “Wewnetrzne dziecko” - wczoraj zakończył się kolejny warsztat, jaki
organizowaliśmy w Zakroczymiu, kilkadziesiąt osób z Zielonej Góry, Krakowa, Białegostoku
i wielu innych pieknych miejscowości poszukiwało swojego wewnętrznego dziecka w pracy
warsztatowej, na mityngach, we wspólnym przypominaniu piosenek z dzieciństwa i innych
atrakcjach, było refleksyjnie, było poważnie, bylo wesoło, po prostu było. Nastepny termin
jaki planujemy wykorzystac to 31.03 do 03.04.2016. Pogody Ducha - Andrzej
Dwie osoby, będące uczestnikami warsztatów w Zakroczymiu, podzieliły się bardzo pozytywnymi
wrażeniami z ich przebiegu. Kolejny warsztat odbędzie się w marcu, stąd prośba i apel, aby grupa
Genezis z Warszawy nie była jedynym organizatorem – warto byłoby wspomóc i odciążyć grupę w
jego zorganizowaniu i przebiegu. Co do podjęcia odpowiednich służb w Zakroczymiu, istnieje
możliwość kontaktu z organizatorami, tj. grupą Genezis z Warszawy pod adresem mailowym:
ddatony.warszawa1@gmail.com. Niestety na spotkaniu Intergrupy nie było nikogo z grupy
Genezis.
3. Prośba zmiany służby prowadzącego stronę.
Nie działa Komisja Internetowa, która miała wspierać admina strony www.dda.org.pl. Admin strony
przedstawił obowiązki ją prowadzącego. Szczegóły techniczne służby zostały wytłumaczone.
Niestety nikt z mandatariuszy nie podjął się tej służby. Jest ona wolna i nadal szukamy chętnych do
jej podjęcia.
4. Utworzenie mitingu na Skype'ie
Przed uruchomieniem mitingów Skype'owych, wpierw warto by było poczekać aż ogarniemy
problemy techniczne. Padła propozycja spotkania organizacyjnego w sprawie mitingu Skype.
Zaproponowaliśmy datę 15 lury godz. 20:00 a także zaproponowaliśmy testowanie Skype for
business przez wszystkie chętne osoby w osobnym czasie. Nie wszystkim bowiem udało się
połączyć, co wynikało bardziej z wad urządzeń aniżeli samego programu Skype.
Z pozostałych tematów:
– na stronie dda.org.pl są już dostępne 12-ty krok i 12 Tradycji dda.

– zaproponowaliśmy dyskusję na temat ustalenia kwoty za elektroniczną wersję Wielkiej
Księgi DDA i zbierania przez skarbników grup pieniędzy niezbędnych do wydania wersji
papierowej.
– Skarbnik przedstawił raport finansowy. Opłacono serwer.
– przedstawiliśmy grupy które w ramach 7 tradycji wpłaciły datki:
Smyk Słupsk, Nadzieja Haga, Chcemy być sobą Łuków, Tęcza Suwałki, grupa DDA z Londynu
rozwiązana, Kwiaty na betonie Opole, Sukurs Poznań, Reparenting Warszawa, Drogowskaz
Legionowo, 12 kroków Warszawa, DDA ze Skarżyska Kamiennej, Młodość Nasielsk, Razem
Brystol, Genezis Warszawa, Uzdrowienie Katowice, Puchatek Katowice, Lejdis Opole, Światełko
przebaczenia Białystok.
Sprawozdanie sporządził Janusz z Łukowa

