Sprawozdanie z telekonferencji Intergrupy DDA/DDD
z dnia 9.05.2016
Ewa z Hagi
Ma gosia z Brukseli
Marek z Bia ej Podlaskiej
Dorota z Warszawy
Ewelina z Hagi
Maciek z Opola
✁ ukasz z Leeds
Pawe z Warszawy
Ania z Londynu
Martyna z ✁ukowa
Piotrek z Londynu
Andrzej z Warszawy
Janek z ???
Temat 1.
Wybór sposobu komunikacji na telekonferencjach, ewentualna s✂u✄ba obs✂ugi skypa.
Dawno nie korzysta✂em ze skypa widz☎, ✄e teraz chyba te✄ mo✄na do✂✆cza✝ przez link
https://join.skype.com/obSwghzyp334 - Pawe✂ Warszawa
Obecnie jest mo✞liwo✟✠ po aczenia na skypie przez link, tak jak na skypie biznes, mogliby✟my
wysy a✠ linka do spotkania w zaproszeniu - tak byloby atwiej- ustalamy, ✞e tak bedziemy robi✠.
Jest osoba ch✡tna do prowadzenia spotka☛ na skypie od strony technicznej- Ania z Londynu,
podejmuje si✡ tego na okres pó roku od czerwca 2016- grupa jednog o✟nie zgadza si✡ na jej
kandydatur✡.
Pada pytanie na ile trzeba wzia✟✠ slu✞b✡, nie ma konkretnych ustale☛ co do tego okresu, s☞
ró✞ne g osy.
Temat 2.
Dalsze funkcjonowanie strony, wy✂✆czenie mo✄liwo✌ci logowania i forum, zmiana dost☎pu
do materia✂ów - np. rozsy✂anie na e-maila. - Pawe✂ Warszawa
Strona dda.org.pl uleg a awarii. Mo✞liwe, ✞e by o to nawet w amanie. Sporo czasu zaj✡ o
adminowi ustalenie co si✡ sta o, na dzie☛ dziesiejszy strona wst✡pnie dzia a ale ze wzgledów
bezpiecze☛stwa jest wy ☞czone forum oraz mo✞liwo✟✠ logowania.
Nie ma za bardzo osoby ch✡tnej do podj✡cia s u✞by Administratora strony internetowej.
Padaj☞ ró✞ne propozycje jak udost✡pnia✠ nowym grupom t umaczenia i materia y.
Mo✞emy rozsy a✠ je ze skrzynki intergrupy na pro✟b✡ manadatariuszy grup, lub umie✟ci✠ je na
dysku google i wysy a✠ mailem jedynie linka do tego dysku. Wymaga to jednak od odbiorców
linka posiadania konta mailowego na gmailu.
Pada pytanie czy mo✞e lepiej oplaci✠ kogo✟ kto zajmie si✡ stron☞?
S☞ g osy, ✞e aby dodawa✠ tre✟ci nie potrzeba kogo✟ bardzo “technicznego”, chyba nie ma
potrzeby p acenia komu✟ z zewn☞trz za to.
Forum nie powino dzia a✠ , je✟li ma kogo✟ kto bedzie sprawdza tre✟ci, a obecnie nie ma kogo✟
takiego.

Pada informacja, e Janek mia✁ przej✂✄ s✁u b☎ admina a po nim Kuba. Kuby nie ma na spotkaniu
a Janek ma momentami problemy techniczne.
Na tyle na ile udaje si☎ z nim skomunikowa✄ dowiadujemy si☎, e prawdopodobnie by✁ jaki✆
problem w komunikacji i dlatego Janek nie wype✁nia jeszcze s✁u by. Zadeklarowa✁ si☎, e do
nast☎ pnego spotkania wszystko zd✂ y wyja✆ni✄ z poprzednikiem i sukcesywnie b☎dzie dzia✁a✁ z
zaleg✁osciami na stronie.
W komisji T✁umacze✝ niewiele sie ostatnio dzieje, by✁ przestuj.
Wiele si☎ za to ostatnio dzieje w Europejskim DDA i dobrze by by✁ o aby by✁y te informacje
zamieszczane na stronie.
Wa ne jest aby Kroki wysy✁a✄ do mandatariuszy, aby by✁ a wst☎pna weryfikacja czy kto✆
ucz☎ szcza na meetingi, bo wiele DDA próbuje robi✄ Kroki samemu w domu bez wsparcia
meetingów, a to mo e by✄ dla nich zgubne.
Andrzej z Warszawy zg✁asza si☎ jako osoba ch☎tna do wsparcia Administratora strony
Internetowej, sugeruje aby spisa✄ kompetencje tej s✁u by.
Gosia mówi te , e na jej grupie jest osoba, która zajmuje si☎ prowadzeniem stron internetowych
i mog✁aby pomóc, prosi jedynie o informacje co nale y zrobi✄.
Pawe✁ z Warszawy jest w tym momencie najbardziej odpowiedzialny za stron☎ i przy wsparciu i
pomocy kogo✆ móg✁by koordynowa✄ prac✂ .
Temat 3
S✞u✟by? - brak ch✠tnych. Ewelina Nadzieja Haga
Kilka osób dzieli si☎ tym, jak zach☎ ca si☎ osoby na grupie do podejmowania s✁u b. Kto✆ zabiera
g✁os, e zasze by✁y deficyty je✆li chodzi o ch☎ tnych do dzia✁ania i nie nale y si☎ tym za bardzo
przejmowa✄.
Pod koniec maja w Angli bedzie Zlot Rado✆ci i tam te b☎dzie przekazana informacja o
potrzebach Intergrupy, wakatach i niezbednym wsparciu.
Temat 4.
Z jakiego powodu jest brak sprawozdan z konferencji Intergrupy? (od wrzesnia 2015) Ania Londyn
Okazuej si☎ , e powsta✁a pewna niejasnio✆✄, Krzysztof sko✝czy✁ s✁u b☎ Admina, Janek nie
widzia✁, e ma si☎ zaj✂✄ stron✂, i nie dociera✁y do niego adne maile odno✆nie zamieszczania
sprawozda✝. To prawda- by✁y one wysy✁ane na miala Admina. Janek nie mia✁ dost☎pu do hase✁
na poczt☎ Administratora i dlatego m.in. nie ma od d✁u szego czasu zamieszczanych na stronie
sprawozda✝. Skontaktuje si☎ z Krzysztofem i zamie✆ci je.
Ostatnie sparwozdanie z kwietnia omy✁kowo nie zosta✁o wys✁ane do zatwierdzenia przez
uczetników - w najblizszym czasie naprawi☎ ten b✁✂d. (Ewa- obs✁uga skrzynki mailowej) oraz
sprawozdanie z marca nie zosta✁o dos✁ane na mila grupowego, Maciek dopilnuje aby je wys✁a✄.
Pojawiaj✂ si☎ spore problemy techniczne. :(

Chcemy kontynuwa wymian✁ zda✂ w grupie dyskusyjenej, trzeba do niej jednak doda kilka
nowych maili, Ania z Londynu skontaktuje si✁ z Kub✄ aby to zorbi☎ bo to on zak☎ada☎ t✄ grup✁.
Pada pytanie o to czy w Holandii gdzie mieszkam jest jaka✆ propozycja terapii DDA? oraz
pytanie o sponsorowanie.
Z w☎asnego do✆wiadczenia wiem, ✝e bez wiekszego problemu mo✝na dosta skierowanie do
psychologa z uwagi na wychowanie w rodzinie dysfunkcyjnej, jest nawet mo✝liwo✆ pracy z
polskim psychologiem. Nie spotka☎am si✁ z terapi✄ DDA, ale z prac✄ jeden na jeden b✄dz terapi✄
grupow✄ dla osob z ró✝nymi problemami ale bazuj✄c✄ na do✆wiadczeniach z dzieci✂stwa.
Opiwiadam te✝ jak wyglada☎a praca na krokach w mojej grupie sponsorskiej, ✝e spotyka☎y✆my
si✁ na ✝ywo niemal co tydzie✂. Zaj✁☎o nam to oko☎o 1,5 roku w gronie 4-5 osób.
Stara☎am si✁ by pó☎ kroku przed innymi aby móc s☎u✝y rad✄ co do niektórych wicze✂, sama
te✝ prosi☎am czasem o wsparcie osob✁, która te✝ w tm czasie robi☎a kroki.
Generalnie najwi✁ksze wsparcie w przejsciu przez kroki to w☎a✆nie do✆wiadczenie, którym inni
si✁ z nami dziel✄.

Sprawozdanie sporz✄dzi☎a Ewa z grupy “Nadzieja” z Hagi.

