Sprawozdanie z konferencji skype Intergrupy DDA I DDD z dnia
03.07.2017

1. Telekonferencja przez telefon - wnioski (temat z poprzedniego spotkania)
Rozmowa dotyczyła zmiany, którą zaproponował Waldek (Łuków), sposobu łączności spotkań
Intergrupy poprzez połączenie telefoniczne na telekonferencyjnym numerze podanym przez
Waldka (Łuków). Pytania uczestników dotyczyły sposobu łączenia, powiadomień, kosztów oraz
w jakiej formie będzie prowadzone forum? Łączenie miałoby się odbywać się na specjalnym
numerze konferencyjnym, powiadomienia byłoby rozsyłane drogą mailową, a co do kosztów
będzie to sprawdzone również przez Waldka. Waldek odpowiedział, że jest to forma, którą
używają grupy DDA z USA i funkcjonuje to prawidłowo i bez żadnych problemów.
Grupa zagłosowała większością głosów, aby pozostać przy łączeniu przez skype, a łączność
telefoniczną pozostawić jako wyjście alternatywne w momencie problemów przy łączności
skype.
Dnia 10.07.2017 o godz. 20:00 odbędzie się mitting techniczny i zostanie przetestowana ta
forma łączności. Przy następnym spotkaniu będzie powiadomienie, jak sprawdziła się forma
łączności telefonicznej.

2. Zarejestrowanie grupy jako fundacja czy stowarzyszenie? wypełnienie
odpowiednich formularzy na Zlocie DDA, DDD i zamknięcie sprawy - Ewelina
Ewelina zaproponowała aby na Zlocie DDA zebrać podpisy, uzupełnić listy i
sformalizować grupę jako Fundacja albo Stowarzyszenie.
Ania (Londyn) wypowiedziała się że musimy mieć formę prawną i legalnie
zarejestrowaną ale żeby podejść do tego rozsądnie i odpowiednio się
przygotować.
Zarejestrowanie Fundacji czy Stowarzyszenia wiąże się z kosztami, kwestią
podatkową i prawną. Potrzebne są do tej służby odpowiednie osoby.
Sylwia (Kwidzyń) zaproponowała aby dowiedzieć się konkretnie jak wygląda
rejestracja jako fundacja a stowarzyszenie.

Ewelina zobowiązała się do zebrania informacji dotyczącej rejestracji
Stowarzyszenia
Janek zobowiązała się do zebrania informacji na temat rejestracji Fundacji.
Informacje zebrane przez Ewelinę i Janka zostaną przedstawione w formie
pisennej na następnym spotkaniu Intergrupy.
3.Wniosek o zorganizowanie mitingu technicznego w celu wyjaśnienia i
omówienia pytań dotyczących karty Intergrupy (komisja do spraw karty
Intergrupy).
Miting techniczny poświęcony w całości karcie IG odbędzie się 10.07.201 o godz. 20:00 czasu
polskiego. Zaproszenie będzie rozesłane drogą mailową.

4.Strona internetowa-stworzenie bazy mittingów oraz zakładki wydarzenia Barbara Koszalin
Barbara (Koszalin) skierowała pytanie do Marcina który obsługuje stronę internetową IG, czy
podjąłby się utworzenia bazy danych grup DDA i DDD, adresy mittingów, zakładki wydarzeń,
warsztatów pod kontem DDA, na pracy przy Wielkiej Księdze.
Marcin (Rumia) odpowiedział że można to zrobić w formie zakładki bądź utworzyć zupełnie
nową stronę. Marcin jest otwarty na propozycje od grupy. Zaznaczył również że warto
poczekać z tym ustaleniem do zlotu DDA i DDD.
Grupa zgodnie wypowiedziała że bardzo ważna i potrzebna jest zakładka z bazą Mittingów,
pomocna dla ludzi którzy szukajaą pomocy. Ważną rzeczą jest również informacja, na jakich
materiałach pracuje dana grupa na Mittingu ponieważ są rozbieżności w tej kwestii.
Warto również zrobić ankietę przed wpisaniem grupy do bazy danych w celu zebrania rzetelnych
informacji dotyczących prowadzenia grup, weryfikacji danych i na jakiej literaturze jest
prowadzony Mitting DDA i DDD.

5. Zlot DDA i DDD- czy uważacie, że możemy poprosić o pomoc w pracach IG
podczas zlotu byłego powiernika AA? - Barbara Koszalin
Barbara (Koszalin) zapytała czy można by było zwrócić się o pomoc byłego powiernika AA ? Taki

powiernik w pracy Intergrupy, kartą czy też rejestracją grupy który podzieliłby się z nami
doświadczeniem. Grupy AA mają takiego powiernika, my natomiast nie. Czy grupa chciałaby
mieć takiego powiernika jako przyjaciela grupy?
Ania (Londyn) uważa że jest to dobry pomysł aby mieć taką doświadczoną osobę. Ale ważną
rzeczą jest niesienie posłania, znajomość tradycji oraz literatury. Skupić się na tym co waże a
potem szukać pomocy na zewnątrz.

6. Małe sprawozdanie Komisji Tłumaczeń - Ania (Londyn)
Ania (Londyn) przejeła tymczasowo służbę jako koordynator tłumaczeń. W dalszym ciągu jest
potrzebna osoba do słuzby koordynacji tłumaczeń i obsługi skrzynki. Osoba ze światowych służb
w Europie przekazała informacje aby się skupić na tym aby do końca przetłumaczyć Wielka
Księgę. W tej chwili tłumaczony jest słowniczek i do zlotu DDA powinien być już skończony.
Następnie powinniśmy się skupić na ustaleniu jaki koszt jest profesjonalnej redakcji, tłumacza w
celu skorygowania i ujednolicenia tekstu. Wspólnie powinniśmy zadecydować na Zlocie jak dalej
działamy aby jak najszybciej zebrać się za wydanie literatury.
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