SPRAWOZDANIE Z TELEKONFERENCJI INTERGRUPY Z 2.10.2017 R.
Spotkanie rozpoczęło się przeczytaniem tradycji DDA/DDD. Na początku zostało zatwierdzone
sprawozdanie ze zlotu w Jastrzębiej Górze. Jeśli chodzi o temat podsumowania zlotu,uczestnicy tego
wydarzenia wyrazili pozytywne opinie na temat tego spotkania.Zdecydowano aby taki zlot odbywał się
każdego roku i aby prace przy takim zlocie były podzielone po to by jedna osoba nie miała zbyt dużo
obowiązków.
Głównym tematem spotkania była lista osób ,które mogłyby być członkami-założycielami
stowarzyszenia.Padła propozycja aby wysłać do grup zapytanie o takie osoby,po to aby dać szansę
osobom,które nie były na zlocie ,a byłyby gotowe podjąć się takiej służby.Na zlocie ustalono,że taki członek
powinien być minimum rok we wspólnocie DDA/DDD,znać tradycje i chętnie pełnić służby na poziomie
swojej grupy oraz brać udział w konferencjach intergrupy i mile widziana też jest służba w intergrupie. Na
e-meil intergrupy przesłany powinien być krótki opis działania takiej osoby i chęć działania w
stowarzyszeniu.Pierwszym najważniejszym krokiem jest rejestracja stowarzyszenia,drugim utworzenie
glosariusza-słowniczka- który jest już zlecony do zrobienia,a następnym znalezienie tłumacza i
ujednolicenie przetłumaczonych tekstów.Aby były one zatwierdzone przez Światowe Służby muszą być
one jak najbliższe oryginalną.Ania z Londynu mówiła,że mogą różnić się trochę od tego co już
znamy.Magda zaproponowała dopytanie się kogoś z anglistów z jej szkoły o podjęcie się tego zadania.
Waldek -skarbnik intergupy przedstawił szczegółowy koszt wydatków związanych ze zlotem oraz koszt
przychodów .Po zlocie na konto intergrupy wpłynęło 773 zł w tym wpłata z jednej z grup DDA/DDD oraz
sprzedaży ulotek i plakatów ,a także otrzymanego rabatu.
Ania z Londynu,która jest w komisji tłumaczeń wysłała do członków intergrupy przetłumaczony z BRB
przykładowy scenariusz mityngu,będzie też przetłumaczony w najbliższym czasie też inny scenariusz oraz
zasady i działanie intergrupy i regionów.Zdecydowano,że jak będzie to gotowe dopiero zostanie to
wszystko rozesłane do mandatariuszy grup,którzy zgłosili się do intergrupy.
Spotkanie intergrupy zakończono Modlitwą o pogodę ducha.
Lista osób zapisanych do udziału w konferencji:
Sylwia,Jestem,Kwidzyn
Małgosia,Genesis,Bruksela
Darek,Światełko,Lublin
Marek,Siedemnastka,Warszawa
Ania,Londyn,Uk
Marzena,Genesis,Bruksela
Beata,Nadzieja,Rumia
Przemek,Tęcza,Siedlce
Waldek,Chcemy być sobą,Łuków
Szymon,ODYS,Rzeszów
Kamil,Nadzieja,Holandia
Magda,Owca,Grodzisk Maz
Wiola,Chcemy być sobą,Łuków
Basia,Światełko przebaczenia,Białystok
Ewelina,Pełnia życia,Łączna
Halina,Pluszak,Skype
Ewa,Światełko przebaczenia,Białystok
Grzesiek,Kwiaty na betonie,Opole
Iwona,Pluszak,Niemodlin
Małgorzata,Odnaleźć siebie,Oslo
Sprawozdanie przygotowała Ewelina Pełnia życia Łączna

