Sprawozdanie z telekonferencji Intergrupy DDA/DDD 1.08.2016 – Przygotowała Ania (Londyn)

Uczestnicy:
Piotr – Londyn - Nowa nadzieja
Ania – Londyn – Nowa Nadzieja
Maciej – Grupa DDA Skype
Waldek – Lukow – Chcemy byc soba
Janek – Lodz
Gosia – Bruksela – Genesis
Ewa – Haga
Krzysztof – Haga
Grzegorz – Londyn – Nowa Nadzieja
Michal – Szczecin
Tomek - Bytom

Tematy :

1. Usprawienie działania strony Intergrupy. Proponuje rozważyc opcje zatrudnienia informatyka
do obslugi strony, abyśmy mieli stały dostęp do tłumaczeń oraz forum (poprzedni administrator
strony również sugerował taką opcje, poniewaą obsługa strony jako służba jest bardzo
czasochłonna i może być obciążająca dla jednej osoby). Przydałoby się bardziej systematyczne
załączanie materiałów, oraz może lepsza przystępnosc wizualna strony (według mnie jest troche
mało czytelna). Strona jest najmocniejszym narzędziem niesienia posłania. Jest to ogromnie
potrzebne, ponieważ wiele osób nie wie o istnieniu oficjalnej literatury, polskich tłumaczeń, czy
nawet Intergrupy DDA. Ważne jest także, aby informować osoby o sugerowanym modelu
sponsorowania i jego różnych opcjach (współsponsorowanie, praca w zamkniętych grupach, czy
z terapeutą). Ania Londyn

Rozmawialiśmy na temat obecnego stanu działania strony internetowej Intergrupy. Większość osób była
zgodna co do tego, że strona Intergrupy jest jednym z nalepszych narzędzi niesienia posłania DDA. Jest
potrzeba załaczania systematycznie różnych informacji, np. o wydarzeniach we wspólnocie w Polsce i w
Europie. Ponieważ w USA grupy bardzo dynamicznie tworzą nowe materiały do pracy na programie
DDA, takie informacje również sa bardzo przedatne, nawet jeśli informacje są w języku angielskim.

Określiliśmy nasze potrzeby i opinie dotyczące strony Intergrupy:


Jest nam potrzebna stabilna i bezpieczna strona, aby móc zamieszczać teksty DDA (przede
wszystkim tłumaczenia Wielkiej Księgi i książki do pracy na 12 Krokach DDA)



Intergrupa ma uprawnienia do zamieszczania tekstów na stronie (nie ma potrzeby głosowania i
zatwierdzania każdego tekstu, ponieważ osoby odpowiedzialne są obdarzone zaufaniem wspólnoty
DDA)



Brak forum na stronie (od lutego 2016) ma negatywny wpływ na wymiane informacji i dzielenie
się doświadczeniem



Od początku roku na stronie jest bardzo małe działanie, nie zostało załaczanych wiele materiałów
np. brak jest wielu sprawozdań, czy informacji o wydarzeniach, które się odbyły. Również
najczęściej brak jest komunikacji z obecnym administratorem strony (brak odpowiedzi na maile)



Powinien być przywrócony dostęp do tłumaczeń literatury przez stronę, bo dzięki temu niesiemy
posłanie DDA



Można stworzyć służbę redaktorów strony, którzy zajmowali by się załączaniem, czy tworzeniem
tekstów

Obecny administrator strony - Janek - przekazał, że powinniśmy się zająć wyborem szablonu strony.
Dodał, że załączane teksty powinny być akceptowane przez odpowiednie osoby. Poinformował także o
trudnościach technicznych: było kilka włamań na stronę, a także wirusy.
Poprzedni administrator strony - Krzysiek - zaproponował, aby obsługę strony przekazać płatnemu
specjaliście. Wyraził zaniepokojenie sposobem funkcjonowania strony – obsługi i braku załączania
materiałów. Podjął się wstępnego ustalenia kosztów obsługi technicznej strony przez specjalistę. Wiele
osób podzielało tę opinie. Obecny administrator nie podzielał jednak takiej opcji. W związku z tym
podjęliśmy decyzję, aby przegłosować propozycję wynajęcia specjalisty do obsługi technicznej strony.

Wynik głosowania:
8 głosów – tak
1 głos – nie
1 osoba się wstrzymała
1 osoba nie posiadała mandatu głosowania

Jako priorytety określiliśmy:


Sprawdzenie bezpieczeństwa strony, ewentualne przeniesienie jej.



Dostępność tłumaczeń na stronie

2. Wzmocnienie służb w Intergrupie - Czy uczestnicy grup krokowych dostają sugestie
podejmowania służb, jako części pracy na programie? Potrzebujemy osób do przejmowania
służb w Intergrupie. W jaki sposób możemy zachęcic do większego zaangażowania?
Ania Londyn
Poprosiliśmy, aby mandatariusze przekazali do grup, że są potrzebne osoby do służb w Intergrupie:
- obsługa maila Intergrupy (służba Ewy już się zakończyła i jest potrzebna osoba do przejęcia służby)
- osoby do prowadzenia konferencji
- osoby do sporządzania sprawozdań

Prosimy także o pomoc w niesieniu posłania zdrowienia w DDA oraz informowaniu o istnieniu oficjalnej
literatury DDA:
- Wielka Czerwona Księga – Big Red Book „The Fellowship Text”
- Żółta Księga do pracy na programie – The Workbook
- Codzienne medytacje DDA – oficjalne z fragmentami Wielkiej Księgi DDA
- „The Laundry List” – to najnowsza pozycja, do pracy nad 14 cechami DDA

Dostępność:


USA strona Biura Służb Światowych DDA - ACA WSO
http://shop.adultchildren.org/home.php?cat=3



UK – wspólnota brytyjska ACA
http://www.adultchildrenofalcoholics.co.uk/Literature.php

Wersje elektorniczne:
Big Red Book : https://www.amazon.co.uk/ADULT-CHILDREN-ALCOHOLICSDYSFUNCTIONAL-FAMILIESebook/dp/B008YH705E/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1473021757&sr=12&keywords=adult+children+of+alcoholics

Tony A. The Laundry List – książka współzałożyciela DDA (po kliknięciu na okładkę można
przeczytać kilkanaście stron, w tym życiorys Tonego)
https://www.amazon.co.uk/Laundry-List-ACoA-Expereinceebook/dp/B00LA8KK8S/ref=pd_sim_351_3?ie=UTF8&psc=1&refRID=81GDMJYEJJJKKSQQX
1H6

Do grup została przesłana spikerka Tonego A (z roku 1991) dotycząca pracy na alternatywnych 12
Krokach dla DDA, na których pracują niektóre mityngi DDA (co jest akceptowane przez Służby
Światowe)

3. Konferencja międzynarodowych służb literatury - chciałabym przekazać kilka informacji z
uczestnictwa w konferecji ACA WSO Literature oraz informację o europejskiej konferencji
DDA w Moskwie (23-25 Wrzesien 2016). Ania Londyn

Strona europejskiej konferencji DDA w Moskwie:
http://www.vdamoscow.ru/acaeuropeanmeeting2016

Sprawozdanie z Konferencji Literatury DDA – Ania, członek Komisji Tłumaczeń

17 lipca odbyła się światowa konferencja służb literatury DDA. Były omówione kwestie nowego materiału
„Ready Set Go”, który jest 4-tygodniowym warsztatem przygotowującym do pracy na programie12 Kroków
DDA. Członkowie DDA z USA dzielili się swoimi doświadczeniami pracy z tym tekstem. Generalnie mieli
bardzo dobre opinie. Tekst ten został już przekierowany do koordynatorki Komisji Tlumaczeń.
Służby Światowe zaoferowały wsparcie na polskiej wspólnoty DDA, jeśli tylko będzie taka potrzeba.
Jedna z uczestników przekazała niepokojące informacje, że w niektórych krajach europejskich jest stosowany
styl sponsorowania AA, zamiast modelu DDA, czyli „Towarzysza podróży”. Ten temat został wstępnie
omówiony. Członkowie DDA z USA zaoferowali swoją pomoc. Zaraz po konferencji dwie osoby z USA
skontaktowały się mailowo, oferując swoją pomoc. Dzięki temu kontaktowi otrzymałam kontakt do grupy
tłumaczeniowej z Moskwy. Następnie wspólnota DDA z Rosji przesłała mi zapis spikerki Tonego A. z 1991
roku (niedługo będzie ona przekazana do tłumaczenia na język polski). Wersja oryginalna jest dostępna dla
grup, poprzez maila Intergrupy.
Osoby, które chcą się dowiedzieć więcej na ten temat mogą się skontaktować:
Ania, email dda.ealing@gmail.com

Konferencje Intergupy zakończyliśmy Modlitwą o Pogodę Ducha.

