Sprawozdanie z konferencji skype Intergrupy DDA, 6 marca 2017 r.
Wakaty w służbach Intergrupy DDA
Uczestnicy podjęli większością głosów decyzję o rozesłaniu do mandatariuszy grup DDA
informacji o wakatach do obsadzenia w służbach Intergrupy DDA. Obecnie są to przede wszystkim
osoby potrzebne do obsługi strony internetowej, koordynator Komisji Tłumaczeń, tłumacze języka
angielskiego do tłumaczenia Wielkiej Księgi DDA. Potrzebne są też osoby, które będą tzw.
„cieniami” osób, które w tej chwili pełnią służbę prowadzącego miting Intergrupy DDA, sekretarza,
obsługującego skrzynkę mailową i skarbnika. Nie ma też służb regionu DDA. Dobrze byłoby
powołać również np. zespół ds. kontaktów ze specjalistami/profesjonalistami, czy kontaktów z
mediami.
Basia (Koszalin) ma przygotować listę wakatów służb. Mandatariusze informację o służbach w
Intergrupie DDA będą mogli przekazać osobom na swoich grupach. Obowiązki osób służących
Wspólnocie będzie można określić także dzięki tworzonej Karcie Intergrupy DDA.
Nie ma obecnie osoby, która zajmowałaby się w całości stroną internetową Intergrupy DDA.
Krzysztof (Haga) chce już od dawna zdać służbę i obecnie jedynie sprawozdania z konferencji są
zamieszczane na stronie Intergrupy DDA.
Prośba o wsparcie w tłumaczeniach Wielkiej Księgi DDA
Poszukiwani są także wśród DDA tłumacze z jęz. angielskiego, którzy mogliby dokończyć
tłumaczenia Wielkiej Księgi DDA. Intergrupa DDA zdecydowała większością głosów, że tłumacze
będą poszukiwani we Wspólnocie DDA, a także Intergrupa DDA wystąpi o pomoc do Komisji
Tłumaczeń AA o wsparcie w tłumaczeniach Wielkiej Księgi DDA. Spośród 19 członków na
mitingu 12 było za szukaniem tłumaczy wśród DDA, a także rozesłaniem oficjalnej prośby w tej
sprawie do Komisji Tłumaczeń AA.
Sprawa rejestracji Intergrupy DDA
Uczestnicy dyskutowali o tym, czy warto rejestrować Intergrupę, tak, aby miała osobowość prawną
np. w stowarzyszenie bądź Fundację. Na chwilę obecną zdaniem Waldka (DDA Łuków, skarbnik
Intergrupy DDA) trzeba obsadzić służby w Intergrupie DDA, przyjąć Kartę Intergrupy, a dopiero
potem myśleć o rejestracji. Jego zdaniem, Fundacja byłaby lepszym rozwiązaniem, ale w
przyszłości. Karta Intergrupy DDA jest już na końcowym etapie po poprawkach i wkrótce zostanie
rozesłana do mandatariuszy grup DDA. Jego zdaniem, „muszą być najpierw służby, musi coś
działać, żeby można było rejestrować (…) To muszą być ludzie zaangażowani we Wspólnotę”.
Zjazd DDA
Uczestnicy rozmawiali o organizacji Zjazdu DDA w tym roku w wakacje bądź we wrześniu 2017 r.
Rozmawiano o kilku lokalizacjach takiego Zjazdu (lokalizacja blisko lotniska, a koszt pobytu nie
przekraczający 200 zł). Takie możliwości są m.in. w Wyszkowie (60 km od Warszawy) lub
Zakroczymiu. Mowa była także np. o Jastrzębiej Górze, ale tam dojazd z lotniska byłby z Gdańska.
Grupa z Chełma zaproponowała swoją pomoc w współorganizacji Zjazdu w Zakroczymiu, ale tak,
aby nie łączyć tego w żaden sposób z dniami skupienia DDA, które tam się odbywają.
Organizacja II Zjazdu DDA byłaby możliwa np. w Zakroczymiu w dniach 15-17 września. Cena za
osobę (nocleg, konferencyjne sale i wyżywienie) to 190 zł. Z kolei w Wyszkowie ceny by były za
jedną noc ok. 70-80 zł, nie potwierdzono jeszcze czy w tej cenie byłby dostęp do sali
konferencyjnej w sierpniu. Sala konferencyjna jest dostępna w Wyszkowie tylko na 60 osób, z kolei
liczba miejsc w hotelu to 90 osób. Ustalono, że należy najpierw sprawdzić, czy potrzebne są jakieś

zaliczki dla hotelu.
Ustalono, że najlepiej byłoby, żeby organizacji Zjazdu podjęły się dwie czy trzy grupy DDA. Na
pierwszym Zlocie było ponad 100 osób z Polski i ze świata. Basia (Koszalin) i Sylwia (Kwidzyń)
mają sprawdzić jeszcze lokalizacje w Jastrzębiej Górze.
Ania (Wyszków) podzieliła się doświadczeniem udziału w II Zlocie DDA grup łotewskich, na
którym DDA z Łotwy mówiły o swoim doświadczeniu zdrowienia, była też część poświęcona
prezentacji grup łotewskich DDA i przedstawiono doświadczenia Intergrupy łotewskiej DDA. W
drugiej części konferencji zaproszony spiker ze Wspólnoty Światowej DDA mówił o sposobach
niesienia posłania do instytucji.
Jeśli chodzi o organizację Zjazdu DDA w Polsce będą potrzebne osoby do obsługi bufetu, do
przyjmowania akredytacji i rozdysponowania programu konferencji. Wcześniej potrzebne będą
osoby do zaprojektowania programu, ulotek, ewentualnych zaproszeń, logo II Zlotu, ewentualnie
zakup znaczków, czy identyfikatorów. W części wieczornej warto zaplanować miting wieczorny,
Ew. wieczór taneczny, gry i zabawy. Warto byłoby znaleźć też spikerów na takie spotkanie. Darek
(Światełko Lublin) ma doświadczenie jako spiker i mógłby się zgłosić do takiej spikerki na Zlocie
DDA a także poszukać spikerów DDA na takie spotkanie. Ewelina (Łączna) też jest gotowa
podzielić się swoim doświadczeniem. Czasem na Zloty są zapraszani profesjonaliści i wtedy można
by pomyśleć o zaproszeniu profesjonalisty i sposobach współpracy z profesjonalistami. Sylwia
(Kwidzyn) zgłosiły chęć przygotowania agendy takiego spotkania – Zlotu DDA.
Materiały z Wielkiej Księgi DDA – czy nie zmienić sposobu dystrybucji
Tomek (Bytom) zastanawiał się, czy materiały otrzymane z maila Intergrupy DDA są na pewno
materiałami z Wielkiej czerwonej Księgi DDA, czy nie są to też materiały z work book – żółtej
książeczki ćwiczeń. Zaproponował, aby wszelkie materiały umieścić na google dla mandatariuszy
grup, z którego można by najnowszą wersję tłumaczeń ściągnąć. Sylwia (Kwidzyń) przypomniała,
że materiały były zamieszczone na stronie internetowej DDA, póki ona funkcjonowała, teraz nie ma
osoby do obsługi, ale jak z powrotem strona ruszy to materiały będzie można umieścić.
Konrad (Częstochowa) zadeklarował, że mógłby poszukać rozwiązania i zamieścić materiały przez
Google. Ustalono, że warto skupić się teraz przede wszystkim na tłumaczeniach, a także znaleźć
ułatwienie, które pozwoli większej ilości mandatariuszy na dotarcie do aktualnych tłumaczeń.
Jednocześnie musi być zachowana poufność, a materiały nie mogą być rozpowszechniane bez
zgody Światowych Służb DDA, które czekają, aż polska strona prześle przetłumaczoną na język
polski Wielką Księgę DDA do autoryzacji, tak, aby można było rozpocząć proces wydania Wielkiej
Księgi DDA w Polsce.
Konrad (Częstochowa) zauważył, że umieszczenie tłumaczeń w tzw. chmurce google jest to
rozwiązanie na tyle dobre że ten sam link będzie zawsze zawierał aktualne tłumaczenia, które
zastąpią tam stare pliki. Z czasem można wypracować, aby grupy DDA zakładały gmaile i to wtedy
to zadziała bardziej poufnie. Sposób dystrybucji na chwilę obecną nie jest możliwy do zmiany.
Ustalono, że Intergrupa przeanalizuje, jakie są techniczne możliwości zmian w umieszczaniu
tłumaczeń i na następnym spotkaniu wróci do tematu. Podkreślono także, że przede wszystkim
trzeba skupiać się na dalszym tłumaczeniu Wielkiej Księgi DDA i późniejszym uzyskaniu
autoryzacji, a nie na tym, jak rozpowszechniać już przetłumaczoną literaturę.
Basia (Koszalin) i Konrad (Częstochowa) mają spróbować popracować nad nowymi rozwiązaniami
dotyczącymi upowszechniania literatury. Tłumaczenia miałyby umieszczone na chmurce Google i
byłby wysyłany tylko link do tych tłumaczeń, gdzie mandatariusze grup będą mogli pobrać
tłumaczenia.

Współpraca z profesjonalistami i sposoby niesienia posłania do instytucji (poradnie,
przychodnie, ośrodki, szpitale, więzienia)
Dyskusja dotyczyła sposobu niesienia posłania do różnych instytucji. Darek (Światełko, Lublin) ma
doświadczenie w niesieniu posłania do więzień w AA, ale przedstawiał też osadzonym materiały
związane ze Wspólnotą DDA, gdyż jego zdaniem, „99 proc. osób w aresztach, czy zakładach
karnych to osoby z syndromem DDA/DDD”. Jego zdaniem, „przyczyną nie był alkohol,
uzależnienie było późniejsze, a ich problemy wynikały z problemów rodziny dysfunkcyjnej”. Jego
zdaniem, także większość kadry więzień jest przekonana do Programu DDA. Początek takiej
współpracy to „rozmowa z dyrektorem zakładu karnego, z psychologami, to było już wyważanie
otwartych drzwi, bo już od 20 lat ludzie z AA chodzili do więzień”. Trzeba by było też, aby była
jakaś, „selekcja”, żeby do zakładów karnych z niesieniem posłania nie szły osoby przypadkowe,
ktoś kto nie do końca rozumie, po co tam trzeba iść”. Można docelowo robić też warsztaty ds.
zakładów karnych.
Zdaniem, przedstawiciela światowej Wspólnoty DDA (wyrażonego na spotkaniu DDA na Łotwie)
„nie ma żadnego racjonalnego powodu”, aby DDA chodziły nieść posłanie do więzień z
przedstawicielami AA. Powinniśmy to robić sami.
Przemek (Siedlce) zaproponował, że ulotki DDA można nosić m.in. do poradni uzależnień, gdzie
jest wiele DDA. To tzw. niesienie posłania do osób indywidualnych.
Basia (Koszalin) mówiła o niesieniu posłania do profesjonalistów. Przykładowo taki miting-panel
może być skierowany do osób, które zajmują się pomaganiem innym na co dzień: terapeutów,
pielęgniarek, lekarzy.
Ania (Wyszków) pytała, kiedy jest najlepszy moment na niesienie posłania, czy trzeba zakończyć
pracę na programie Wielkiej Księgi DDA, aby móc nieść posłanie? Zdaniem uczestników mitingu
wiele zależy „od duchowej gotowości” członka Wspólnoty DDA do niesienia posłania. Sylwia
(Kwidzyń) przyznała, że po sześciu latach pracy na programie dała jeden miting spikerski i to było
dla niej bardzo trudne i „trzeba wiedzieć, gdzie się idzie, aby pod wpływem tego spotkania nie
wpaść w regres i nie zacząć się cofać”. Darek (Światełko, Lublin) zauważył, że dwie osoby
powinny chodzić do instytucji nieść posłanie np. do więzień. Jego zdaniem, „profesjonalistom też
warto pokazać, że my nie chcemy szkodzić im, ale pomóc”.
Nieprawidłowości w prowadzeniu mitingów DDA
Ania (DDA), gość na Intergrupie DDA zauważyła, że podczas stacjonarnych mitingów DDA bardzo
przeszkadzało jej, że „od razu ma się identyfikować z problemem”. Zgłosiła, że nie podobała jej się
atmosfera na mitingu DDA. Jej zdaniem, często na mitingach DDA nie jest zwracana uwaga, jeśli
ktoś odbiega od tematu lub mówi o innych, nie o sobie. Poczuła się także źle w kontakcie z osobą
prowadzącą, jak „intruz” na jednym z mitingów.
Tomasz (Bytom, DDA) poinformował, że w Bytomiu, jak przychodzi nowa osoba, to jest dawany
jej czas na przedstawienie i jeśli nie identyfikuje się z problemem, to zachęcają się nowoprzybyłych
do przychodzenia jeszcze kilka razy na mitingi. „To jest kwestia budowania świadomości. Z
doświadczenia naszego wiemy, że nie każdy, kto pierwszy raz przychodzi na miting DDA, ma
świadomość, że jego rodzina była dysfunkcyjna” – powiedział.
Konrad zauważył, że „w Wielkiej Księdze AA jest akapit o trosce założycieli wspólnoty o
problemach, która dotykają każdą grupę - utarczki o prestiż i władzę jej uczestników - doświadcza
tego prawie każda grupa i wspólnota 12 krokowa, wiele też się z tego powodu rozpada, gdyż
choroba duchowa stojąca za współuzależnieniami jest nieobliczalna”.

Otwarcie nowego mitingu skypowego:
Grupa DDA/DDD "Lemoniada" poinformowała, że „wkrótce rozpoczniemy drugi skype'owy
miting wspólnoty DDA/DDD, będzie się odbywał regularnie w niedzielę o godz. 14:30 pod innym
loginem”. Pierwszy z nich już w najbliższą niedzielę 12.03.2017. Osoby chętne do udziału w
spotkaniach mogą się kontaktować na email: dda.lemoniada@yahoo.com - chcemy dbać o
bezpieczeństwo i anonimowość wszystkich jego uczestników.
W kwietniu Intergrupa DDA ma zająć się m.in. tematami dot. Karty Intergrupy DDA oraz
komunikatorem Intergrupy DDA.
Lista uczestników mitingu Intergrupy DDA w dniu 6.03.2017r.
Sylwia (Grupa Jestem, Kwidzyń)
Ania (Nowe Życie, Wyszków)
Waldek (Łuków)
Basia (Koszalin)
Darek (Światełko Lublin)
Przemek (Siedlce)
Ania (Łuków)
Piotr (Londyn)
Żaneta (Ealing Londyn)
Tomek (Bytom)
Przemek (Grupa Tęcza Siedlce)
Dorota (Oslo)
Ewelina (Łączna)
Ania (Kraków)
Konrad (Częstochowa)
Alicja

Sprawozdanie przygotowała Ania (Wyszków)

