Biuletyn informacyjny THE TRAVELER - Sierpień 2021
Traveler Newsletter jest publikacją e-mailową, wydawaną na początku każdego miesiąca przez
Służby Światowe ACA WSO. Zawiera bieżące informacje o działalności ACA, nowościach i
wydarzeniach związanych ze zdrowieniem na programie Dwunastu Kroków DDA.
Tutaj możesz się zapisać, by otrzymywać na e-mail biuletyn Traveler w wersji oryginalnej: here
Poniżej znajduje się tłumaczenie sierpniowego e-wydania biuletynu.

WSO News
The Loving Parent Guidebook - Poradnik kochającego rodzica
Jesteśmy podekscytowani, że Poradnik Kochającego Rodzica jest już prawie dostępny! Jednakże, nie był
on dostępny w lipcu, jak pierwotnie planowano, z powodu opóźnień w druku. Ogłosimy na
www.adultchildren.org, kiedy książki będą dostępne w sprzedaży.
Kliknij tutaj Click Here, aby uzyskać więcej informacji.
-------------------------------------------------------------------------------------Potrzebujemy delegatów na Doroczną Konferencję Organizacyjną w 2022 r.
Chcemy Ciebie! Rozważ możliwość pełnienia służby jako delegat na Doroczną Konferencję
Organizacyjną w 2022 roku. Dołącz do nas w rozmowie na temat procedury związanej z byciem
delegatem. Dowiesz się, o co w tym wszystkim chodzi, 21 sierpnia 2021 r. o godz. 11:00 (EDT).
Kliknij tutaj Click Here, aby uzyskać więcej szczegółów
-------------------------------------------------------------------------------------Aktywny w służbie lub po prostu ciekawy?
Dołącz do nas w środy o 12:30 pm (EDT)! Co tydzień omawiamy Krok, Tradycję, Koncepcję,
Zaangażowanie w Służbę, rozpoczynając 10-minutowym " wstępem", po którym następuje otwarta
dyskusja.
Kliknij tutaj Click Here, aby zobaczyć link do spotkania Zoom
W razie pytań skontaktuj się z commitmenttoserviceaca@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------Dzień Informacji Publicznej ACA
Sobota, 25 września o godzinie 12:00 (EDT). Wydarzenie to dostarczy informacji Intergrupom ACA o
lokalnych projektach Informacji Publicznej oraz Członkom spoza ACA, takim jak pracownicy służby
zdrowia, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o ACA.
Wydarzenie odbędzie się wirtualnie na zoomie (i na żywo w niektórych lokalizacjach!), a gospodarzem
będzie Komisja ds. Informacji Publicznej.
Kliknij tutaj Click Here, aby uzyskać więcej informacji
-------------------------------------------------------------------------------------Drugie spotkanie dotyczące mityngów "tylko dla...".
28 sierpnia o 12:00 pm (EDT). Pierwsze spotkanie odbyło się 23 maja, aby rozpocząć tę dyskusję w całej
Wspólnocie. Celem jest dostarczenie wskazówek dla Rady Powierników WSO do opracowania zasad
opartych na Tradycji, dotyczących mityngów wymienionych na stronie Adultchildren.org (lub z niej
usuniętych). Grupy, Intergrupy i Regiony są również proszone o przedyskutowanie tej ważnej kwestii.
Kliknij tutaj Click here, aby zapoznać się z podsumowaniem spotkania nr 1
Kliknij tutaj Click here, aby uzyskać wstępne powiadomienie i podstawowe informacje dotyczące tej
dyskusji.
Kliknij tutaj Click here , aby pobrać pytania do dyskusji w grupach
Kliknij tutaj Click Here , aby uzyskać informacje i program spotkania 28 sierpnia
-------------------------------------------------------------------------------------Ogłoszenie Komisji ds. Przygotowania Kart do Głosowania
Zaproszenie do składania wniosków na Doroczną Konferencję Organizacyjną (ABC) zostanie wysłane w
tym miesiącu do grup, Intergrup i Regionów, które są zarejestrowane w WSO.
Kliknij tutaj Click Here, aby zarejestrować swoją grupę.
Kliknij tutaj Click Here, aby potwierdzić informacje rejestracyjne swojej grupy.
Kliknij tutaj Click Here, aby uzyskać więcej informacji.
-------------------------------------------------------------------------------------Brak danych w bazie mityngów - konieczność podjęcia działań
W celu zapewnienia aktualnych informacji o mityngach prosimy o aktualizację i upewnienie się, że dane
kontaktowe dotyczące Waszego mityngu znajdują się na liście. Aby zaktualizować dane kontaktowe
mityngu, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres meetings@acawso.com, w przeciwnym razie
mityng zostanie usunięty.

K ącik skarbnika
Czy grupy ACA powinny wspierać podmioty służebne, pełniące służbę na rzecz ACA?
Te służby przynoszą korzyści wszystkim grupom ACA. Nasza Siódma Tradycja mówi, że

"Każda grupa DDA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz."
My, członkowie ACA chcemy, aby nasza wspólnota rozkwitała i była w stanie pomóc każdemu
dorosłemu dziecku, które szuka pomocy. Grupa ACA może to osiągnąć poprzez dbanie o podstawowe
wydatki grupy: czynsz, literaturę i wszelkie inne wydatki, które grupa uzna za konieczne. Po opłaceniu
tych podstawowych wydatków i zapewnieniu miejsca spotkań, wiele grup wysyła nadwyżki finansowe do
Intergrup, Regionu i Biura Służb Światowych, aby mogły one nieść posłanie na całym świecie.
Kliknij tutaj Click Here, aby zapoznać się z pełną broszurą "Sugerowane procedury bankowe i księgowe
ACA". Dostępna w polskiej wersji językowej tutaj: dda.org.pl/ulotki/
Kliknij tutaj Click Here, aby przeczytać Miesięczny Raport Skarbnika.

Mityngi i wydarzenia
1. Wolni od wstydu - 10 rocznica dni skupienia ACA
13-15 sierpnia 2021 r. o godz. 18:00 (EDT)
Kliknij tutaj Click Here by poznać szczegóły
2. Dzień Wspólnoty: Piknik w parku
14 sierpnia 2021 od 13:00 do 17:00 (EDT)
Kliknij tutaj Click Here by poznać szczegóły
3. Staliśmy się osobami, które działają, a nie tylko reagują
21 sierpnia 2021 o godz. 19:00 (PDT)
Kliknij tutaj Click Here aby dowiedzieć się więcej
4. Spotkanie informacyjne dla delegatów na ABC
21 sierpnia 2021 r. o godz. 11:00 (EDT)
Kliknij tutaj Click Here aby poznać szczegóły
5. Ready Set GO!!! - Seria poranna
24 sierpnia 2021 r. w godz. 9:00 - 11:00 (CDT)
Kliknij tutaj Click Here aby poznać szczegóły
6. Spotkanie dotyczące mityngów "tylko dla..."
28 sierpnia @ 12:00 pm - 1:30 pm EDT
Kliknij tutaj Click Here aby poznać szczegóły

Zobacz wi ęcej wydarze ń See

More Events

Zgłoś swoje wydarzenie Submit Your

Event

Mityngi - ACA WSO prowadzi światową listę zarejestrowanych mityngów DDA, które odbywają się na
żywo, przez telefon lub online; lista ta jest aktualizowana co miesiąc. Odwiedź stronę Find a Meeting na
stronie adultchildren.org, aby wyszukać mityng, lub aby uzyskać więcej szczegółów na temat
konkretnych typów mityngów.
Telekonferencja Rady Powierników WSO

Rada ACA WSO zbiera się co miesiąc na telekonferencji w drugą sobotę każdego miesiąca, na platformie
Zoom, o godzinie 20:00 czasu polskiego.
ID spotkania Zoom: 228 809 511 Passcode: 90755
Więcej informacji, w tym porządki obrad, poprzednie protokoły, identyfikator spotkania Zoom i numery
dostępu telefonicznego, można znaleźć na stronie ACAWSO.ORG

Tradycja Siódma
Ulotka zatytułowana "Where the Money Goes" (Na co idą pieniądze) pokazuje, że wykorzystujemy
Wasze datki do niesienia posłania ACA na całym świecie. Prosimy o rozważenie możliwości wsparcia
pieniężnego, aby pomóc kolejnym dorosłym dzieciom w otrzymaniu daru zdrowienia. Wpłaty można
dokonać za pomocą jednej z poniższych opcji:
• Online, korzystając z tego linku Online by using this link
• By Venmo using @acawso
• By calling 562-595-7831
• By mail, payable to ACA WSO, PO Box 811 Lakewood, CA 90714
WSO docenia wszystkie składki bez względu na ich wielkość.

Dwana ście Koncepcji S łu żby - Koncepcja #8
Podstawowy zakres działania Powierników Organizacji Służb Światowych DDA jest następujący: w
odniesieniu do spraw większej wagi, związanych z ogólną strategią i finansami, są oni głównymi
strategami i administratorami. Oni i ich główne komisje bezpośrednio zarządzają tymi sprawami.
Dwanaście Koncepcji możesz znaleźć tutaj: https://dda.org.pl/12-koncepcji/
A w oryginale tutaj: 12 Concepts of Service

Codzienne medytacje (afirmacje) na maila
ACA WSO publikuje również codzienny e-mail z medytacją dnia z książki "Strengthening My Recovery"
[afirmacje dla DDA/DDD w tłumaczeniu]. Tutaj meditation email here możesz zarejestrować się, aby
otrzymywać wiadomość e-mail z medytacją.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Dorosłych Dzieciach Alkoholików (ACA)
ACA to światowy program zdrowienia oparty na Dwunastu Krokach / Dwunastu Tradycjach, stworzony z
myślą o ludziach, którzy wychowywali się w rodzinach dysfunkcyjnych.
ACA nie ma na celu obwiniania rodziców lub opiekunów, za to staramy się zrozumieć, jak naprawdę
dysfunkcje rodziny dotknęły nas jako dzieci i jak nadal wpływają na nasze zachowanie w dorosłym życiu.
Do dysfunkcji rodzinnych można zaliczyć alkoholizm, porzucenie, zaniedbanie, lub jakikolwiek rodzaj
uzależnienia lub nadużycia. ACA jest synonim ACoA & Adult Children of Alcoholics and Dysfunctional
Families

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.adultchildren.org
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copyright © 2021 ACA WSO, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz zmienić sposób otrzymywania tych wiadomości e-mail?
Możesz zaktualizować swoje preferencje tutaj: update your preferences here.
Tutaj możesz zapisać się, by otrzymywać na e-mail biuletyn Traveler w wersji oryginalnej: here
------------------------Koniec tłumaczenia----------------------------------------------------------------------

