SPRAWOZDANIE Z TELEKONFERENCJI INTERGRUPY DDA/DDD Z dnia 6.11.2017 R.
Spotkanie rozpoczęło się przeczytaniem tradycji DDA/DDD.
Do telekonferencji zostało zgłoszone 5 pytań.
1.Wieści od Komisji Tłumaczeń - postępy w tłumaczeniu glosariusza i innych materiałów. (Ania Londyn)
2.Jak Intergrupa może usprawnić niesienie posłania DDA tym, którzy jeszcze cierpią? Czy możemy powołać
służbę Informacji Publicznej? Taka osoba kontaktowała by się przychodniami terapeutycznymi czy innymi
ośrodkami zdrowia i wspólnotami. Dodatkowo chcę poinformować, że w tym miesiącu jest 4 rocznica
powstania Intergrupy DDA :
http://www.dda.org.pl/sprawozdanie/sprawozdanie_z_telekonferencji_2013.11.04.pdf(Ania Londyn)
3. Stworzenie spisu mitingów wraz z umieszczeniem tego spisu na stronie dda.org.pl. Tworzymy spis Mitingów
pracujących na Tłumaczeniach Wielkiej Czerwonej Księgi? Czy również tych mitingów które pracują w oparciu
o wydawnictwo Akuracik lub inne materiały ? Albo stworzenie dwóch list? ( Piotr Londyn)
4. Członek Założyciel. Sugestia doprecyzowania pytań dla kandydatów, oraz ustalenie daty do kiedy
przyjmujemy zgłoszenia kandydatów (Piotr Londyn )
5. Czy istnieje oficjalna lista i opis (zasady, obowiązki) służb funkcjonujących na mityngach, np. prowadzący,
skarbnik, witający, gospodarz, itd. (Ania, Kwiaty na betonie).
Temat 1 od Ani z Londynu, która zajmuje się materiałami przekazanymi do Komisji tłumaczeń, Ania
poinformowała, że spikerka May Brith jest przetłumaczona w 2/3 .Tłumaczenia zostały wstrzymane przez
słowniczek pojęć, ponieważ muszą być poprawione. Do Glosarium zgłosił się kolega Konrad . Ania
poinformowała, że obecnie ma mało czasu , więc wszystko się przeciągnie.
Ania Londyn poinformowała Anie z Kwiaty na Betonie, że zasady służb są już opisane w instrukcji /dla nowych
grup i mityngów/ , jednak jest to pierwsza wersja i wymaga korekty, chodzi o nazewnictwo np. sponsor
powinno być towarzysz podróży. Będzie niedługo.
Ania przeprosiła za powolność tłumaczeń, będą niedługo. Ania Londyn poinformowała , że przekazała do Służb
Światowych informacje o spotkaniu i zlocie, czekamy na ich odpowiedź.
Poinformowała o oficjalnej stronie na Facebook na której są załączone pomocne informacje i zachęca do
polubienia strony. https://www.facebook.com/zdrowieniedda/ .Jest tam również link do dostępnej literatury
DDA.
Konrad DDA poinformował o materiałach –afirmacjach na stronie DDA na Facebook/nieoficjalna
grupa-zamknięta/
.Ania Londyn przestrzegła nas byśmy pamiętali o anonimowości na SKYPE I Facebook i poinformowała by nie
zamieszczać tłumaczeń literatury na dowolnych stronach, bo zabraniają tego prawa autorskie i że strona na FB
nie jest wspólnotą.
2 temat poruszyła Ania z Londynu informując jednocześnie ze Intergrupa DDA/DDD istnieje juz 4 lata.
Wspomniała o historii powstania grupy i że głównym celem tej grupy jest niesienie posłania tym co cierpią.
Ania Londyn ma niedosyt co do działań grupy na zewnątrz /niesienie posłania/.Brak jest osoby, która by
chodziła do instytucji i która by nie była anonimowa. Była krótka dyskusja na ten temat i uczestnicy grupy
zabrali głos-Janek DDA, Iwona DDA, Anna K.DDA, Ewelina DDA, Tomasz DDA
Janek DDA wspomniał by prace publikować wwww.parpa.pl.
Ania Londyn wspomniała , że grupa nie ma rzecznika , zgłosiła by powołać rzecznika grupy.
Temat 4 od Piotra z Londynu, pojawiła się kolejna osoba do założenia Stowarzyszenia, Piotr poinformował ze
nalezy zapytac kandydatów jakie służby pełnił/pełni w DDA, należy sprecyzować że chodzi o DDA/ nie inne
wspólnoty/.
Beata DDA stwierdziła ,że należy jak najszybciej przejść do założenia Stowarzyszenia i podjąć decyzję do
końca miesiąca listopada.
Poinformowano ,że członek założyciel tylko zakłada Stowarzyszenie a potem staje się tylko członkiem.
Należy pamiętać , że chodzi tylko o DDA/DDD !.
Ania Londyn zaproponowała by wpisać nowe pytania dla członków/ czy pracujesz na Yellowbook DDA?, czy
masz służy DDA?, czy brałeś udział w konferencjach Intergrupy DDA?czy pracujesz na oficjalnej 12 to
krokowej BRB?
Poddano pod głosowanie.
Wszyscy byli za przyjęciem projektu

Temat 3
Piotr Londyn poinformował ,że brak spisu mityngów , należy stworzyć taki spis . Czy należy uwzględnić
mityngi pracujące na innych/nieoficjalnych materiałach/.
Ania z Londynu wysłała email do May Brith z zapytaniem. Czekamy na odpowiedź.
Zgłosiła prośbę o nadanie nazwy Grupie.
Poddano pod głosowanie lista mityngów na oficjalnych materiałach.
Za było 13 osób , wstrzymało się od głosu 3 osoby.
Beata DDA poprosiła grupy o zastanowienie się kto jest chętny do organizacji zlotu w 2018 roku.
Spotkanie intergrupy zakończono Modlitwą o pogodę ducha.
Lista osób zapisanych do udziału w konferencji:
Iza Re-parenting, Iwona Pluszak, Małgosia Genesis, Ania ACA, Jarek Niezapominajka, Aneta Nowa Nadzieja,
Piotr Nowa Nadzieja, Kamil i Beata Nadzieja, Darek Światełko, Ania kwiaty na Betonie, Kinga 17tka, Marek
17tka, Sylwia Jestem, Małgosia Odnaleźć Siebie, Ewa Światełko Przebaczenia, Ewelina Pełnia Życia, Adrian W
drodze, Waldek Chcemy być sobą, Tomek Bytom, Janek Abakus, Wiola Chcemy być sobą, Halina
Pluszak/Lemoniada, Krystian Obietnica.
Sprawozdanie przygotowała Małgosia DDA Odnaleźć Siebie Oslo.

lista osób zapisanych do udziału w telekonferencji
Imie

grupa

miasto/kraj

pełniona służba

Iza

Re-parenting

Warszawa

Mandatariusz

Iwona

Pluszak

Skype

uczestnik

Małgosia

Genesis

Bruksela

Mandatariusz

Ania

ACA

Londyn

Komisja Tłumaczeń

Jarek

Niezapominajka

Wałcz

Mandatariusz

Piotr

Nowa Nadzieja

Londyn

e-mail intergrupy

Kamil

Nadzieja

Haga

mandatariusz

Beata

Nadzieja

Rumia

mandatariusz

Darek

Swiatełko

Lublin

mandatariusz

Ania

Kwiaty na Betonie

Opole

mandatariusz

Kinga

17-stka

Warszawa

uczestnik

Marek

17 Warszawa

mandatariusz

Sylwia

Jestem

Kwidzyn

mandatariusz

Małgosia

Odnalezc Siebie

Oslo

mandatariusz

Ewa

Swiatelko Przebaczenia

Bialystok

uczestnik

Ewelina

Pełnia Życia

Łączna

mandatariusz

Adrian

W drodze

Bydgoszcz

Mandatariusz

Waldek

Chcemy Być Sobą

Łuków

skarbnik

Bytom

mandatariusz

Łódź

mandatariusz

Tomek
Janek

Abakus

Wiola

Chcemy być sobą

Łuków

Halina

Pluszak/Lemoniada Skype

skype

Mandatariusz

Obietnica

Gdańsk

Mandatariusz

