Biuletyn informacyjny THE TRAVELER - listopad 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 listopadowego e-wydania biuletynu.

WSO News
The Loving Parent Guidebook - Poradnik kochającego rodzica - Poprawki i dodatkowe materiały
Podkomisja ds. LPG odkryła kilka błędów już po tym, jak poradnik trafił do druku. Na przykład w
załączniku D jako uczucie widnieje "szanowany", ale słowo to powinno zostać usunięte.
Kliknij tutaj: Click Here https://adultchildren.org/literature/loving-parent-guidebook/, aby zapoznać się z
poprawkami i dodatkowymi materiałami dotyczącymi LPG.
Pytania prosimy kierować na adres literature@acawso.org.
-------------------------------------------------------------------------------------Poradnik kochającego rodzica (LPG) - Przewodnik dla grup
Rozważasz dołączenie lub założenie grupy pracującej z Poradnikiem Kochającego Rodzica (LPG)?
Sprawdź Przewodnik dla grup pracujących na LPG na stronie Dodatkowe materiały na temat LPG.
Znajduje się on pod ilustracją automatu "Reparenting Tools".
Kliknij tutaj: Click Here https://adultchildren.org/literature/loving-parent-guidebook/, aby uzyskać więcej
szczegółów
-------------------------------------------------------------------------------------Zaproszenie dla czytelników-wolontariuszy!
Prosimy o zgłaszanie się wolontariuszy, którzy będą czytać zgłoszone materiały oraz odpowiadać na
zgłoszenia dotyczące ewentualnej publikacji przez WSO.
Kliknij tutaj Click here, aby wysłać formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszy.
-------------------------------------------------------------------------------------Mityng "Codzienne Afirmacje" WEB0069 potrzebuje wsparcia
Mityng Skype ACA "Codzienne Afirmacje" potrzebuje twojego wsparcia. Grupa spotyka się w środy od
19:30 do 20:30 (EDT). Jeżeli nie będzie więcej osób, grupa może zostać zamknięta.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: acadailyaffirmations@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------2022 ACA AWC - Przyjmujemy zgłoszenia na warsztaty lub panele podczas Dorocznego
Światowego Zlotu DDA
ACA AWC 2022 przyjmuje obecnie zgłoszenia na tegoroczną edycję AWC, która odbędzie się zarówno
na żywo w San Francisco w Kalifornii (22-23 kwietnia 2022), jak i wirtualnie poprzez Zoom.
Kliknij tutaj Click Here aby uzyskać więcej informacji
-------------------------------------------------------------------------------------Nowy mityng WEB0619 poświęcony granicom
Nowy mityng odbywa się w środy o 11:00 (EST) z wykorzystaniem materiałów stworzonych przez grupę
roboczą WSO Boundaries.
Zoom: 818 6249 6245
Hasło: boundaries
Możesz dołączyć do dowolnego spotkania. Mityngi będą trwały bezterminowo w formacie 22 sesji.
-------------------------------------------------------------------------------------Zgłoszenia propozycji nowych publikacji literackich
Komisja ds. Literatury przyjmuje obecnie zgłoszenia od grup, intergrup lub regionów dotyczące
potencjalnych publikacji.
Kliknij tutaj Click Here aby przesłać swoje zgłoszenia.
W razie pytań prosimy o kontakt z literature@acawso.org.
-------------------------------------------------------------------------------------Potrzebny projektant książek
Projektant książek jest potrzebny do Getting Started, nowej książki skupiającej się na nowicjuszach w ich
pierwszych 12-18 miesiącach zdrowienia. Jeśli masz doświadczenie, prześlij informacje o sobie wraz z
próbkami swoich prac na adres literature@acawso.org i do Ralpha B., na adres Rcb77@mchsi.com LUB
kliknij tutaj Click Here, aby złożyć aplikację online. Umiejętności ilustracyjne są pożądane, ale nie
wymagane.
Pytania prosimy kierować na adres literature@acawso.org.

K ącik skarbnika
Jak ważne są sprawozdania finansowe?
Często zdarza się, że grupa po prostu pomija sprawozdania finansowe podczas swoich mityngów
organizacyjnych (konferencji służb) i liczy na to, że skarbnik da im znać, jeśli będą potrzebować więcej
pieniędzy na pokrycie wydatków. Jest to niebezpieczny nawyk, ponieważ nakłada całą odpowiedzialność
finansową na jedną osobę. Grupa, która aktywnie monitoruje swoje finanse, może podejmować lepsze
decyzje dotyczące wydatków i składek na rzecz innych struktur służby, takich jak intergrupy, regiony i
WSO.
Wiedza o tym, na co idą pieniądze, jest również ważna po to, aby zapobiec przypadkom, w których
zaufani służebni odstępują od swojej roli i wykorzystują fundusze grupy do własnych celów. Nie ma nic
gorszego niż dowiedzieć się, że zasoby finansowe waszej grupy zniknęły i nikt tego nie przewidział.

Poproście o sprawozdanie finansowe na następnym mityngu organizacyjnym, ponieważ to ważny element
zdrowo funkcjonującej grupy. Jest to również informacja dla skarbnika, że jesteście zainteresowani
finansami.
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
Radzenie sobie z dynamiką rodziny
14 listopada 2021 r. w godzinach 10:00 - 15:00 (PST)
Kliknij tutaj Click Here, aby poznać szczegóły
Zdrowienie w ACA po świecku
20 listopada, o godzinie 19:00 (PST)
Kliknij tutaj Click Here po szczegóły
ACA Northeast Ohio (NEOHIO) Wydarzenie "Show and Tell"
21 listopada 2021 roku w godzinach 14:00 - 16:00 (EST)
Kliknij tutaj Click Here po szczegóły

Zobacz wi ęcej wydarze ń See

More Events

Zgłoś swoje wydarzenie Submit Your
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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 #11
Chociaż to Powiernicy ponoszą ostateczną odpowiedzialność za zarządzanie Służbami Światowymi
DDA, powinni oni jednak zawsze dysponować wsparciem możliwie najlepszych komisji stałych,
powierników, organów wykonawczych, pracowników i doradców. Dlatego też skład tych komisji i rad
służb, osobiste kwalifikacje ich członków, sposób powoływania ich do służby, systemy ich rotacji,
sposób, w jaki są oni wzajemnie powiązani, szczególne prawa i obowiązki naszego organu
wykonawczego, pracowników i doradców, jak również odpowiednie podstawy do finansowego
wynagradzania tych specjalnych pracowników, będą zawsze przedmiotem szczególnej dbałości i uwagi.
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----------------------------------------------------------------------

