Sprawozdanie z mitingu skype Intergrupy DDA w dniu 5 czerwca 2017 r.
Zaproszenie od AA
W 2019 r. w katowickim Spodku odbędzie się 45 – lecie Wspólnoty AA w Polsce, na które zostali
zaproszeni również przedstawiciele DDA. Zostałaby nam udostępniona sala mityngowa na 100 osób.
Członkowie Intergrupy DDA dyskutowali o tym, czy przyjąć zaproszenie. Zdecydowano, że do 20
czerwca poczekamy na odpowiedzi od mandatariuszy grup, czy grupy DDA są chętne do wzięcia
udziału i przedstawieniu Wspólnoty DDA na tym Zlocie. Do końca roku będzie trzeba zgłosić do AA
listę tematów, która byłaby poruszona na mitingach DDA podczas Zlotu w Katowicach. Wspólnota AA
liczy na tysiące osób, które wezmą udział w tym wydarzeniu. Jak podkreślali obecni na spotkaniu
Intergrupy DDA ten Zlot byłby wspaniałą okazją do niesienia posłania DDA.
Raport z Komisji Tłumaczeń
Basia (Koszalin) przedstawiła informację od Komisji Tłumaczeń DDA, że na chwilę obecną są
wstrzymane wszelkie prace nad tłumaczeniami Wielkiej Księgi DDA. Nie jest gotowy glosariusz
(słowniczek) i dlatego prace póki co stoją w miejscu. Jak przekazano jest informacja od Melbright
(Dania), że nie powinniśmy rozpowszechniać obecnie przetłumaczonych materiałów DDA, gdyż nie
mają one jeszcze autoryzacji Wspólnoty Światowej DDA, a Wielka czerwona Księga DDA w Polsce nie
jest wydana.
Basia (Koszalin) poinformowała również, że w tym samym czasie, w którym jest planowany II Zlot
DDA w Jastrzębiej Górze w dniach 15-17 września 2017 r., będzie też Europejski Zlot Wspólnoty DDA
w Madrycie i dlatego nie wiadomo, czy ktoś ze Wspólnoty Światowej DDA przyjedzie w tym czasie do
Polski.
Ustalono również, że pomimo tego nie będzie zmieniany termin II Zlotu DDA w Polsce, ponieważ
termin w Jastrzębiej Górze jest już ustalony i zostały poczynione przygotowania do tego spotkania.
Prace nad stroną internetową Intergrupy DDA
Służbę zarządzania stroną internetową Intergrupy DDA w Polsce przejął Marcin (Rumia). Szata
graficzna strony może być zmieniona. Wszelkie ustalenia będą poczynione podczas II Zlotu DDA w
Jastrzębiej Górze w dniach 15-17 września 2017 r. Waldek (skarbnik Intergrupy DDA, Łuków)
poinformował, że serwer na którym jest domena Intergrupy DDA jest opłacony do końca 2017 r. Były
to dosyć duże opłaty bo ponad 440 zł za rok. Na II Zlocie DDA ma być podniesiona kwestia czy
przenieść domenę na serwer Krzysztofa (DDA Haga), który to zaproponował, bo wówczas byłoby to
bezpłatne.
Lista sponsorów DDA i sposób sponsorowania na Programie DDA
Ola (Bochum, Niemcy) poinformowała o otwarciu nowej grupy DDA w Duisburgu. Pytała też o listę
sponsorów, która istniała, a w tej chwili nie wiadomo, gdzie jest taki spis i czy nowe osoby się
dopisują. Na stronie internetowej Intergrupy DDA taka lista nie jest zamieszczona, a jedynie na
wewnętrznym dysku Intergrupy DDA i taki link, jeśli ktoś poprosi z grup DDA może zostać
mandatariuszowi wysłany. Jednak lista nie dotyczy tylko osób pracujących na Wielkiej Księdze DDA,
ale też sponsorujących DDA w inny sposób – na innych programach. Jak zaznaczyła Iwona (Opole) na
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listę sponsorów wpisywały się też osoby, które sponsorują na Wielkiej Księdze AA i np. materiałach
wydanych przez „Akuracika” a nie tylko sponsorujące na Wielkiej Księdze DDA. Tymczasem
Intergrupa DDA zauważa, że „chcemy być w czystej literaturze” – jak określiła Iwona (Opole), bo
sugestie służb światowych są takie, by DDA pracowały na własnych materiałach –przede wszystkim
na czerwonej Wielkiej Księdze DDA. W tej chwili lista sponsorów DDA jest listą osób sponsorujących
na różnych materiałach – w tym Wielkiej Księdze AA. Ola (Bohun) podkreśliła, ze u nich brakuje
sponsorów. Ania (Wyszków) przypomniała, że istnieje możliwość współsponsorowania DDA sobie
nawzajem m.in. przez grupy zamknięte pracujące na krokach DDA i takie możliwości są
praktykowane.
Intergrupa DDA dyskutowała również o tym, że dla DDA nie jest najlepszych rozwiązaniem
korzystanie z programu DDA na Wielkiej Księdze AA. Marek, DDA podkreślił, że osoby, które
wybierają sponsorowanie na Wielkiej Księdze AA to są osoby dorosłe. „Znam osoby, które zostały
skrzywdzone na tym Programie, znam też ludzi, którzy w nim funkcjonują” – powiedział. Darek
(Lublin) podkreślił, że warto po prostu informować o tym, że istnieje praca na Programie DDA na
czerwonej Wielkiej Księdze DDA. Janek (DDA) przypomniał, że jest przetłumaczona ulotka dla
nowicjuszy i w niej jest napisane, co jest podstawą pracy w DDA, wyjaśnione są tam podstawowe
pojęcia związane z DDA i jest jasno napisane, czym różni się Program DDA. Ulotka „DDA jest”, jest
umieszczona na stronie internetowej Intergrupy DDA i jest w niej jasno napisane jak powinna
wyglądać praca na Programie DDA.
Czy mitingi Intergrupy DDA powinny odbywać się przez telefon?
Waldek (Łuków) zgłosił potrzebę, aby mitingi Intergrupy DDA odbywały się także przez telefon, a nie
tylko przez skype, gdyż nie wszyscy mają dobre połączenie, niektóre osoby maja słaby Internet.
Piotrek (Londyn) zauważył, że jakość połączenia skype zależy od tego, czy osoba ma aktualizację
skype.
Iwona (Opole) przypomniała, że były już telekonferencje Intergrupy DDA i ze względów technicznych
powrócono do połączeń przez skype. Waldek (Łuków) przypomniał, że to były połączenia przez
Internet, nie telefoniczne. Członkowie Intergrupy DDA zastanawiali się, jakie to niesie ze sobą koszty
– połączenia przez telefon oraz czy wszyscy mogą sobie pozwolić na dwugodzinną konferencję przez
telefon, jeśli korzystają nie z abonamentu a np. z karty telefonicznej i ile wynosiłyby takie połączenia
z zagranicą, albo np. ze Stanami. Niektórzy podkreślali, że może być ich nie stać na takie połączenia.
Po dyskusji temat ostatecznie został przełożony na następne spotkanie Intergrupy DDA, tak, aby
osoby zainteresowane mogły sprawdzić koszty takich połączeń telefonicznych ewentualnie u swoich
operatorów.
Zmiana sekretarza Intergrupy DDA
Ania (DDA, Nowe Życie, Wyszków) zdała po pół roku służbę sekretarza DDA i podziękowała za
dotychczasową współpracę z Intergrupą w tym obszarze. Służbę sekretarza Intergrupy DDA zgodziła
się przejąć Ola (DDA, Bochum, Niemcy).
Karta Intergrupy DDA
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Trwają ostatnie poprawki do Karty Intergrupy DDA, w której zapisano najważniejsze sprawy
dotyczące m.in. służb i działalności Intergrupy DDA. Wysłany do grup projekt Karty to wzór, który
stopniowo będzie uzupełniany i poprawiany w zależności od uwag, jeśli napłyną od grup DDA.
II Zlot DDA w Jastrzębiej Górze
Basia (Koszalin) poinformowała o stanie prac nad przygotowaniami do II Zlotu DDA w Jastrzębiej
Górze. Przygotowano plakat i plan Zlotu DDA, który został rozesłany do grup DDA w Polsce. Pobyt od
piątku po południu do niedzieli do obiadu w dniach 15-17 września 2017 r. to ma być koszt 180 zł.
Ustalono mitingi i warsztaty. Pozostała sprawa m.in. zaproszenia kogoś ze Wspólnoty Światowej DDA.
W samej Jastrzębiej Górze przewidzianych jest 250 miejsc, pokoje 2 ,4 i 5 osobowe. W ulotce
dotyczącej II Zlotu DDA jest podane konto, na które można dokonywać przedpłaty za II Zlot DDA,
resztę gotówką można będzie uiścić na miejscu.
Środki na Intergrupę DDA
Inez (Karków) pytała na co są przeznaczane środki, które są wpłacane na Intergrupę DDA, gdyż jej
grupa jeszcze nie wpłacała i chciałaby wiedzieć.
Waldek (skarbnik Intergrupy DDA, Łuków) poinformował, że jak do tej pory zostały dokonane trzy
wpłaty na utrzymanie serwera strony internetowej Intergrupy DDA, na dofinansowanie delegata
polskiego na II Zlot Intergrupy łotewskiej. Ze środków zebranych mamy 5445 zł na wydanie literatury.
Janek pytał, czy będzie fundusz, z którego możliwe byłoby dofinansowanie dla osób, które nie będą
mogły przyjechać do Jastrzębiej Góry na II Zlot DDA z własnych środków i nie stać ich na udział w
Zlocie. Basia (Koszalin) zaproponowała, że jest to inicjatywa sumienia grup. Jeśli grupa podejmie taką
decyzję, może zorganizować dodatkową zbiórkę (nie z kapelusza) określając jasno cel. Zdaniem Basi
(Koszalin), Intergrupa DDA nie jest w stanie, podjąć takich działań, choćby ze względu na to że mogą
powstać nieporozumienia, dlaczego jedna osoba dostała dofinansowanie, a inna nie.
Lista osób uczestniczących w mitingu Intergrupy DDA: Basia (Koszalin, prowadząca), Inez (DDA,
Kraków), Aleksandra (Bochun, Niemcy), Marek (Reparenting, Warszawa), Ania (Opole), Iwona
(Pluszak, Opole), Beata (Nadzieja, Rumia), Tomasz (Bytom), Zuzia, Żaneta (Nowa Nadzieja, Londyn);
Darek (Lublin), Marcin (Rumia), Anna (Nowe Życie, Wyszków), Waldek (Łuków), Janek (Warszawa),
Ewelina (Łączna).

Sprawozdanie przygotowała Anna (Nowe Życie, Wyszków), 20.06.2017 r.
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