Biuletyn informacyjny THE TRAVELER - Wrzesień 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 wrześniowego e-wydania biuletynu.

WSO News

The Loving Parent Guidebook - Poradnik kochającego rodzica
Poradnik Kochającego Rodzica (wersja angielska) jest już w sprzedaży!
Poradnik zawiera narzędzia i potężne ćwiczenia do ponownego wychowywania swojego wewnętrznego
dziecka, w tym także wypowiedzi członków ACA.
KUP TERAZ SHOP NOW

The Loving Parent Guidebook (w języku angielskim) jest dostępny w sprzedaży na stronie Adult Children
oraz na Kindle na całym świecie. Wersja drukowana będzie dostępna za około 4 tygodnie.
Kliknij tutaj Click Here, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności.
Kliknij tutaj Click Here, aby znaleźć dodatkowe materiały do wykorzystania z Poradnikiem Kochającego
Rodzica.
Wiele Intergrup zamawia książki hurtowo, aby uzyskać 30% zniżki. Proszę skontaktować się z lokalną
Intergrupą, aby uzyskać więcej informacji.
W celu uzyskania pomocy przy zamówieniu prosimy o kontakt mailowy help@acawso.com.
-------------------------------------------------------------------------------------Grupa studiująca Koncepcje - dyskusja na temat Koncepcji IX
Interesuje Cię służba w ACA? 19 września 2021 r. o godz. 15.00 czasu EDT, Greg R. poprowadzi
dyskusję na temat Koncepcji IX, po której nastąpi wymiana doświadczeń w grupie. To wydarzenie będzie
realizowane za pośrednictwem ZOOM.
Kliknij tutaj Click Here, aby uzyskać więcej informacji.
-------------------------------------------------------------------------------------Dzień Informacji Publicznej ACA
Sobota, 25 września o godzinie 12:00 (EDT). Wydarzenie to dostarczy informacji Intergrupom ACA o
tym, jak realizować lokalne projekty dotyczące 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.
-------------------------------------------------------------------------------------Zgłoszenia propozycji do głosowania są już przyjmowane
Mityngi, Intergrupy i Regiony mogą zgłaszać propozycje do głosowania na Doroczną Konferencję
Organizacyjną (ABC) w 2022 roku. Kliknij tutaj, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.
W tym roku termin zgłaszania propozycji upływa 30 września. Po 30 września Komisja ds.
przygotowania głosowania może się z Wami skontaktować, aby zachęcić do współpracy z odpowiednią
komisją WSO. Twoja grupa będzie miała wtedy możliwość wprowadzenia zmian do swojej propozycji do
31 października.
Dołącz do naszego warsztatu pisania propozycji 12 września o 12:00 (EDT), Zoom Meeting ID: 891 6261
9487 Passcode: 1978
Kliknij tutaj Click Here, aby zapoznać się z Zaproszeniem do składania wniosków na Doroczną
Konferencję Organizacyjną ACA (ABC) 2022.
--------------------------------------------------------------------------------------

Przedstawiamy Międzynarodowy Fundusz Stypendialny na rzecz Literatury!
Uruchomiliśmy Międzynarodowy Fundusz Stypendialny na rzecz Literatury, aby ułatwić ACA na całym
świecie dostęp do niedrogiej literatury. Zostało to zatwierdzone na naszej Dorocznej Konferencji
Organizacyjnej w 2021 roku.
Kliknij tutaj Click Here, aby pobrać pełny artykuł i dowiedzieć się więcej.

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
1. Ready Set GO!!! - Seria poranna
7 września 2021 r. w godz. 9:00 - 11:00 (CDT)
Kliknij tutaj Click Here aby poznać szczegóły
2. Warsztaty dotyczące przygotowania propozycji do głosowania
12 września 2021 r. w godzinach 12:00 - 13:30 (EDT)
Kliknij tutaj Click Here by poznać szczegóły
3. Odwróćmy to! Warsztaty
16 września 2021 w godzinach 19:00 - 20:30 (CEST)
Kliknij tutaj Click Here, aby dowiedzieć się więcej
4. ZABLOKOWANY ŻAL: Stawanie się w pełni gotowym i przywracanie mocy łzom
18 września 2021 od 19:00 do 20:30 (PDT)
Kliknij tutaj Click Here po szczegóły

5. Dzień Informacji Publicznej ACA
25 września 2021 roku w godzinach 12:00 - 13:30 (EDT)
Kliknij tutaj Click Here po szczegóły
6. Pieśni/wiersze o zdrowieniu i odzyskiwaniu zdrowia
25 września 2021 od 18:00 do 19:00 (EDT) (Wydarzenie cykliczne)
Kliknij tutaj Click Here po szczegóły
7. Mini-warsztaty Call2Parent: Kochający Rodzic - Jestem nim
25 września 2021 od 13:00 do 15:00 (MDT)
Kliknij tutaj Click Here po szczegóły
8. Kobiety z "Worth Recovering in ACA" - kwartalny mityng spikerski
28 września 2021 r. w godzinach 19:30 - 21:00 (EDT)
Kliknij tutaj Click Here po 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 #9
W celu zapewnienia naszego dalszego funkcjonowania i bezpieczeństwa, na wszystkich poziomach
struktury, niezbędni są dobrzy służebni - liderzy, a także rzetelne i właściwe metody ich wyboru.
Konieczne jest, aby Powiernicy Organizacji Służb Światowych Dorosłych Dzieci Alkoholików
sprawowali wiodącą rolę w służbach światowych.
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----------------------------------------------------------------------

