Data spotkania na skype: 4 Kwietnia 2016
Podsumowanie napisal: Tomasz z Grupy ‘Razem’ Bristol.
Niesienie posłania w grupach - jak intergrupa może pomóc w pozyskiwaniu członków
wspólnoty? - Marek Nie jesteś sam Biała Podlaska

Zostało zaproponowane, ażeby korzystać z internetu jako narzędzia poszukiwania nowych członków.
Można wykorzystać również inne strony stowarzyszeniowe, na których informacja o spotkaniach
DDA mogłaby zostać zamieszczona.
Poza tym, wydrukowane ulotki mogą zostać rozniesione do miejskich ośrodków uzależnień i
ośrodków terapeutycznych.
Stworzenie grupy DDA na portalach spłecznościowych, np. Facebooku może również przyciągnąć
potencjalnych członków do grup.
Zlot Wspólnoty DDA - do grupy Genesis z racji naszej aktywności przy organizacji
ubiegłorocznego zlotu, napływają pytania o ewentualność kolejnego Zlotu w roku 2016 - czy
są jakieś plany w tej kwestii - Andrzej Grupa Genesis Warszawa
Grupa Genesis była organizatorem ostatniego zlotu wspólnoty DDA. W ramach zlotu, były meetingi
nocne, warsztaty z wewnętrznym dzieckiem, zabawy w celu poznania się nawzajem z członkami
innych grup, typu kalambury. Nocne odbywały się od 22 do oporu, do ostatniego uczestnika. Na
zeszłorocznym zlocie było mniej więcej 50-60 osób.
Zlot był zorganizowany w Zakroczymiu, koło Warszawy w ośrodku kościelnym, gdzie cyklicznie też są
spotkania i zloty AA.
Na konwersacji skype’owej była dyskutowana idea zorganizowania kolejnego zlotu w tym roku.
Padły pytania dotyczące ewentualnego organizatora i formatu, jaki zlot miałby przyjąć. W tym celu,
zasugerowany został dialog e-mailowy z warszawską grupą Genesis.
Aby takowy zlot został zorgnizowany, padła sugestia aby powstał zespół ds. organizacji zlotu.
W tym celu, dany został czas do następnej konferencji, żeby zgłosiły się osoby chetne pomóc w
organizacji zlotu.
Dorota z Warszawy dopyta Andrzeja z Genesis o zlot i kto będzie chętny to jest podany email do
Doroty i grupy Genesis po informację i żeby się zgłaszać do zorganizowania zlotu.
Dorota z Warszawy zaproponowała również dodatkową telekonferencje do zwołania na temat
ewentualnego zlotu i jego organizacji.
grupa Genesis: ddatony.warszawa1@gmail.com
Dorota z Warszwy: doagde@gmail.com
Witajcie. Niestesty nie mam mozliwosci technicznej uczestniczenia w konferencji, wiec
napisze. W dniach 1-3 lipca w Londynie (a raczej na obrzezach) odbedzie sie polska
konwencja AA, gdzie wspolnota DDA takze bedzie miala swoje miejsce na warsztaty i
mityngi. Co prawda nie laczymy sie z innymi wspolnotami, ale wspolpracujemy
:-)

I nasza wspolpraca z AA i Al-anon obecnie bardzo dobrze i przyjaznie sie rozwija. Jeszcze
nie ma konkretnie okreslonego planu spotkan DDA, ale pewnie w okolicach maja ustalimy
konkrety. Wazna jest jednak rezerwacja miejsc (do konca kwietnia!). Przesle ulotke ze
szczegolami na maila Intergrupy. Prosze o rozeslanie do grup. Dodam jeszcze, ze na w
Angli otwiera sie mityng DDA w Birmingham (23 kwietnia), a 5 maja w Irlandii - w Dublinie,
tazke rozwijamy sie i wzrastamy
:-)
Jakby ktos mial pytania co do konwencji, to prosze o maila: dda.ealing@gmail.com
Pozdrawiam Was cieplo - Ania z Londynu.
Jest grupa członków DDA, która zamierza wziąć udział w konwencji.
Marek z Białej Podlaskiej zasugerował, że moglibyśmy powołali zespół ds. organizacji mitingów dda
na konwencji. Osoby takie miałyby za zadanie dowiadywać się o szczegóły tej konwenji, co tam ma
być, kto coś robi i jak ktoś się organizuje by kierować ludzi chętnych do przyjazdu.
Ulotki dostępne na mailu.
Wydanie czerwonej ksiegi
Tomasz z Bristolu sie dowie co sie dzieje w kwesti wydania Wielkiej Czerwonej Księgi. Ewelina z
Holandii napisała, iż potrzebne jest na ten cel około 17.000 zl. Nie znane są dotychczasowe zebrane
fundusze i ile jeszcze potrzeba. Wiadomo jednak, iż Intergrupa jest odpowiedzialna za zbieranie
funduszy. Ewelina następnie podała informację, iż grupy z poza Polski przelewaja na Intergrupę
Polska. Więcej informacji będzie podane na następnym spotkaniu Intergrupy.
Rola Sponsora.
Piotr Londyn zapytał podczas dyskusji jaka jest rola sponsora. Czy powinien krytykować i oceniać?
Jako że dyskusja była żywa i mogłaby zostać bardziej rozwinięta Marek z Białej Podlaskiej
zasugerował zorganizowanie warsztatu o sponsorowaniu. Więcej informacji zostanie podane na
następnym spotkaniu konferencyjnym Intergrupy.

Tematy na następną z obecnej: zlot, konwencja i księga.
Następna konwersacja i spotkanie Intergrupy na skype została ustalona na 9ego Maja 2016.

