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Pula wniosków do głosowania na Dorocznej Konferencji Organizacyjnej [ABC] 2021  dla 

Dorosłych Dzieci Alkoholików 

 

Na końcu każdego wniosku umieszcza się również następujące oświadczenie:   

Jeżeli ta propozycja uzyska 60% głosów "za" od wspólnoty, zostanie ona włączona do 

porządku obrad ABC, a wynik tej dyskusji zostanie podany w protokole ABC. 

 

 

Propozycja 2021 - 1 

Przesłana 10-8-20 przez CA1089 Sebastopol, CA 

 

Propozycja: Proponujemy, aby w kolejnych wydrukach rozdziału 19 Wielkiej Czerwonej 

Księgi, drugie personalne świadectwo pod Tradycją trzecią (s . 503) zostało usunięte 

całkowicie lub poddane edycji, aby usunąć jakiekolwiek odniesienia się spikera do nielubienia 

osób homoseksualnych. 

  

Kontekst: W drugim świadectwie na stronie 503 w Wielkiej Czerwonej Księdze, spiker mówi 

o tym, że jako nowicjusz “ Nie lubiłem gejów… DDA nie powinno pozwalać im na branie 

udziału w regularnych mityngach DDA”. W próbie zażartowania spiker dodaje: “koniec 

końców na mityngach powinniśmy mieć tylko porządne [godne szacunku] osoby 

dysfunkcyjne ”. Widocznym punktem tego świadectwa jest to, że dzięki Tradycji Trzeciej 

osoba nowoprzybyła ostatecznie odkrywa, że “ geje na spotkaniach… są zazwyczaj 

sympatycznymi ludźmi”. Ta rzekomo inspirująca historia bigota stającego się odrobinę mniej 

lekceważącym w stosunku do osób homoseksualnych jest w rzeczywistości rażąca i bolesna 

dla wielu lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transseksualnych, oraz queer z DDA. 

Żartowanie na temat tego, że osoby homoseksualne nie są “godne szacunku” przywodzi na 

myśl bardzo prawdziwe (i wcale nie śmieszne) odrzucenie oraz przemoc, których 

doświadczyły osoby LGBTQ nie tylko w większej społeczności, ale również z rąk swych 

rodzin, z których przyszliśmy do DDA, by zdrowieć. Przemoc i odrzucenie młodych LGBTQ 

są głównymi przyczynami bezdomności, morderstw oraz samobójstw osób LGBTQ. To 

rzekomo lekkie świadectwo byłoby w oczywisty sposób niestosowne, gdyby ktoś ku swemu 

zaskoczeniu odkrył, że czarnoskórzy lub żydowscy DDA są “zazwyczaj sympatycznymi 

ludźmi”. Jest to szczególnie niestosowne jako ilustracja Tradycji, która ma służyć temu, by 

każde DDA czuło się mile widziane. Prosimy, aby to świadectwo zostało usunięte z Wielkiej 

Czerwonej Księgi lub zostało poddane edycji tak, aby odnosiło się do konkretnych osób, 

których nie lubił spiker, a nie do całej uciskanej mniejszości społecznej. 

 

Analiza WSO: WSO posiada Komisję ds. Różnorodności (Diversity), Jedności oraz 

Dostępności. Komisja ds. Literatury poprosiła członków tej komisji, aby wzięli udział w 

przeglądzie literatury WSO. Komisja ds. Literatury podda przeglądowi zacytowany w tej 

propozycji fragment i rozważy, czy powinien on pozostać w Wielkiej Czerwonej Księdze. 
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Propozycja 2021 - 2 

Przesłana 10-8-20 przez MD0060 Arnold, MD 

 

Propozycja: Proponujemy, aby WSO dodało do Wielkiej Czerwonej Księgi w wydaniu na 

Kindla numery strony, które odpowiadają stronom w edycji papierowej. 

 

Kontekst: Obecnie wersja Wielkiej Czerwonej Księgi na Kindla nie posiada widocznych 

numerów stron. W konsekwencji osoby, które używają wersji na Kindla, podczas czytania na 

mityngu mają trudność z odnalezieniem właściwego fragmentu tekstu. Inne książki na Kindlu 

skutecznie połączyły numery stron w wersji na Kindlu z wersją papierową. Jeśli ta propozycja 

przejdzie, mamy wolontariuszy DDA, którzy zgodzili się pomóc w tym projekcie. 

 

Analiza WSO:  WSO poszukuje rozwiązań dla zgłoszonej propozycji oraz planuje nową wersję 

BRB (Wielkiej Czerwonej Księgi) na Kindle. Więcej informacji będzie dostępnych na 

konferencji  ABC w 2021 r. 

 

 

Propozycja 2021 - 3 

Złożona 10-8-20 przez IG626 z Bethesda, MD 

 

Propozycja: Proponujemy, aby Dorosłe Dzieci Alkoholików (ACA) oficjalnie zmieniły nazwę 

na Dorosłe Dzieci Alkoholików i Rodzin Dysfunkcyjnych (ACADF). 

 

Kontekst: Z wyjątkiem oficjalnej nazwy, już jesteśmy Dorosłymi Dziećmi Alkoholików i 

Rodzin Dysfunkcyjnych. Tak jest napisane na stronie internetowej i w Wielkiej Czerwonej 

Księdze. Jednak, ponieważ nie jest to odzwierciedlone w naszej nazwie, na każdym mityngu 

mamy specjalną część, w której wyraźnie mówi się nowicjuszom, że są mile widziani, nawet 

jeśli nie mieli rodziców alkoholików. Ale wiele dorosłych dzieci nigdy nie przychodzi na 

pierwsze spotkanie i nigdy nie odwiedza naszej strony internetowej, ponieważ sami się 

dyskwalifikują, mówiąc po prostu: "Nie jestem dorosłym dzieckiem alkoholika, więc nie 

pasuję do tego miejsca". Wiemy, że niezwykle trudno jest zmienić coś tak fundamentalnego 

jak nazwa. Ale czy trzymanie się zdezaktualizowanej nazwy jest warte utraty choćby jednego 

dorosłego dziecka, które mogłoby odnaleźć zdrowienie? Osobiście znamy wiele dorosłych 

dzieci, które przez lata same się dyskwalifikowały, zanim zdały sobie sprawę, że są mile 

widziane w naszej społeczności. To niezamierzone wykluczenie jest dokładnie tym, czemu 

staramy się zapobiec w Tradycji 5, "Każda grupa ma tylko jeden podstawowy cel - nieść swoje 

posłanie dorosłemu dziecku, które nadal cierpi". Koszty tej zmiany będą dla ACA tylko 

jednorazowym wydatkiem. A nasza wspólnota dojrzała do tego momentu, w którym jest zdolna 

finansowo do podjęcia tego ważnego kroku. Jako dorosłe dzieci wiemy, jak to jest żyć we 

wstydzie i opuszczeniu; nie pozwólmy, aby jeszcze jedno dorosłe dziecko pomyślało, że nie 

jest mile widziane w naszej społeczności, i zmieńmy naszą nazwę na to, czym jesteśmy: 

Dorosłe Dzieci Alkoholików i Rodzin Dysfunkcyjnych (ACADF). 

 

Analiza WSO: 

WSO włącza rodziny dysfunkcyjne w literaturę DDA przynajmniej już od kilku dekad. W 2020 

r. został zatwierdzony wniosek, aby bardziej konsekwentnie umieszczać Dorosłe Dzieci 

Alkoholików/ Rodzin Dysfunkcyjnych we wszystkich naszych tekstach. Oficjalna zmiana 

nazwy wymagałaby ponownego rozpatrzenia prawnych dokumentów założycielskich ACA w 

stanie Kalifornia. Koszty prawne nie są określone. 
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Propozycja 2021 - 4 

Przesłana 10-8-20 przez CA1089 Sebastopol, CA 

 

Propozycja: Proponujemy, aby WSO utworzyło komisję - składającą się (całkowicie lub 

częściowo) z transpłciowych, nie identyfikujących się z daną płcią, neutralnych płciowo lub 

gender fluid DDA - po to, aby ustalić, czy oraz w jaki sposób przyszłe wydania Wielkiej 

Czerwonej Księgi mogą bardziej uwzględniać każdą płeć. 

 

Kontekst: Wielka Czerwona Księga posiada setki zróżnicowanych płciowo odnośników do 

członków DDA, członków rodzin, Wewnętrznego Dziecka, Kochającego Rodzica czy Siły 

Wyższej, które są odbierane jako bolesne, rażące i wykluczające przez niektórych z nie 

identyfikujących się z daną płcią członków DDA. Fragmenty odnoszące się do Wewnętrznego 

Dziecka jako “on lub ona” lub do rodzeństwa jako “bracia i siostry” mogą na przykład 

powodować, że DDA, którzy nie identyfikują się z daną płcią lub są gender fluid, czują się 

niewidzialni. Komisja składająca się z DDA, którzy czuli się skrzywdzeni lub wykluczeni 

poprzez określenia dotyczące płci w Wielkiej Czerwonej Księdze, najlepiej nadawałaby się do 

zaproponowania bardziej neutralnego pod względem płci języka, aby każde DDA czuło się 

mile widziane i postrzegane. 

 

Analiza WSO: 

WSO ma Komisję ds. Różnorodności (Diversity), Jedności oraz Dostępności. Komisja ds. 

Literatury zaprosiła członków komisji do formalnego przeglądu literatury WSO. Podczas 

rozmowy kwartalnej w październiku 2020, Komisja ds. Literatury zainicjowała dyskusję na 

temat specjalistycznego przeglądu zagadnień związanych z różnorodnością [Diversity] w 

literaturze ACA, wliczając w to problemy odnoszące się do tożsamości płciowej. Podobna 

analiza jest już przeprowadzana odnośnie koncepcji duchowości i jej terminologii. 

 

 

 

Propozycja 2021 - 5 

Złożona 10-25-20 przez IG630 z Culver City, CA 

 

Propozycja: Proponujemy, aby WSO używała skrótu ACA/DF, aby uwzględnić osoby, których 

rodzice nie są alkoholikami. 

 

Kontekst: Wielu członków WSO, zwłaszcza nowicjuszy, jest zdezorientowanych, ponieważ 

nie mają rodziców alkoholików. Należą oni do rodzin dysfunkcyjnych. Umieszczając w skrócie 

inicjały DF, możemy zachęcić więcej osób, aby leczyły się z traumy z dzieciństwa i lepiej 

rozumiały wspólnotę. Nowy skrót będzie zgodny z ogólnym przekazem dotyczącym 

zdrowienia w literaturze. 

 

Analiza WSO: 

Aby dokonać tej zmiany, WSO musiałoby zmienić ACA na ACA/DF w literaturze i na stronach 

internetowych. 
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Propozycja 2021 – 6 

Przesłana 10-29-20 przez NY109 Brooklyn, NY 

  

Propozycja: Proponujemy, aby Komisja Literatury ACA WSO rozpoczęła planowanie wydania 

jubileuszowego wydania Wielkiej Czerwonej Księgi z okazji 20. rocznicy, z nowymi 

świadectwami i zaktualizowaną treścią, tak by w większym stopniu uwzględniała ona 

wszystkie doświadczenia związane z płcią, seksualnością, pochodzeniem etnicznym, 

religią/duchowością oraz szerszym zakresem środowisk społeczno-ekonomicznych i 

kulturowych.  

  

Kontekst: Doświadczenia opisane w Wielkiej Czerwonej Księdze odzwierciedlają głównie 

światopogląd białego, heteroseksualnego człowieka pochodzenia północnoamerykańskiego. 

Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę wielkość wspólnoty i ograniczony zasięg geograficzny 

w czasie, gdy literatura powstawała na początku XXI wieku. Jednak brak różnorodności 

świadectw ze strony ACA stanowi niezamierzony akt wykluczenia, który ogranicza zdrowie i 

rozwój dzisiejszej globalnej społeczności. Ponieważ jest to główna pozycja w literaturze ACA, 

proponujemy, aby WSO zobowiązało się do opublikowania poprawionego wydania,  

pozyskując świadectwa pochodzące od większej liczby dorosłych dzieci i weryfikując ich 

treść, by lepiej odzwierciedlała doświadczenia członków. 

 

Analiza WSO: Wydanie jubileuszowe na dziesięciolecie,  z wyjątkiem małych poprawek, w 

zasadzie nie różniło się od oryginału. Propozycja ta sugeruje bardziej znaczące 

przeredagowanie, które wymagałoby znacznego dodatkowego planowania redakcyjnego. Wraz 

z propozycją nr 8, która również postuluje wprowadzenie korekt do istniejącej literatury, 

propozycja ta została skierowana do Komisji d/s Literatury w celu zainicjowania bardziej 

szczegółowej analizy. 

 

 

Propozycja 2021 - 7 

 

Złożona 10-30-20 przez IG659 z Johannesburga, Republika Południowej Afryki. 

 

Propozycja:  Proponujemy, by WSO stworzyło wersję BRB i innych publikacji, w których 

poziom języka jest ukierunkowany na poziom gimnazjum, a nie na język angielski na poziomie 

uniwersyteckim, tak by ich treść była bardziej zrozumiała dla osób, dla których angielski jest 

drugim językiem, a nie językiem ojczystym. 

 

Kontekst:  W Republice Południowej Afryki mamy 11 języków urzędowych. Ale angielski jest 

używany jako język dokumentów rządowych, który jest wspólnym drugim językiem dla 

większości.  Wiele, wiele osób w innych krajach na całym świecie posługuje się również 

angielskim jako drugim językiem - stał się on międzynarodowym drugim językiem dla 

większości z nich dzięki technologii komputerowej, ale większość z nich posługuje się 

ograniczonym słownictwem. 

Przykładami są słowa takie jak "indictment" (oskarżenie), "evangelize" (ewangelizować), 

"predicament" (trudności) itp.   Uważamy, że literatura posługująca się znacznie prostszą 

wersją języka angielskiego będzie miała ogromny wpływ na skuteczniejsze realizowanie 

intencji Tradycji 5, nie tylko w RPA, ale na całym świecie. Nie ma to na celu zastąpienia 

tłumaczeń, ale stworzenie wstępnego środka "niesienia posłania" dla wielu krajów na całym 

świecie, gdzie wspólnota nie jest jeszcze wystarczająco duża, by podjąć tłumaczenie. Język 

angielski jest zazwyczaj środkiem, za pomocą którego dokonuje się pierwszego kontaktu z 
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ACA, jest to język "startowy", który z czasem pozwala na stworzenie wspólnoty na tyle dużej, 

by mogła ona wzrastać do poziomu tłumaczeń w języku ojczystym. Propozycja ta miałaby 

oczywiście zastosowanie do zamierzonego "małego" BRB, ale nie ogranicza się tylko do tego, 

ma ona zastosowanie do podręczników pracy na Krokach i całej literatury ACA. 

 

Analiza WSO: Od 2017 roku Komisja ds. Literatury stwierdza, że nowa literatura powinna być 

łatwa do przetłumaczenia i nie powinna wymagać zaawansowanych umiejętności czytania. 

Kryteria oceny są dostępne na stronie https://acawso.org/literature-evaluation-criteria/.  

Propozycja ta sugeruje przeprowadzenie kompleksowego przeglądu istniejącej literatury, który 

wymagałby zaangażowania znacznych zasobów wolontariuszy. Niniejszy wniosek został 

skierowany do Komisji ds. Literatury w celu zainicjowania bardziej szczegółowej analizy. 

 

 

Propozycja 2021 - 8 

 

Złożona 10-30-20 przez IG659 z Johannesburga, Republika Południowej Afryki. 

 

Propozycja: Proponujemy, by WSO opracowało książkę 12 & 12 (podobną do 12 & 12 AA ), 

w której każdy Krok i Tradycja byłyby skondensowane do treści, którą można by odczytać w 

ciągu 15 - 20 minut, w formacie przeznaczonym do wykorzystania jako podstawa wspólnego 

cyklu mityngów Krokowych/Tradycji/tematycznych/regularnych, ale nie ograniczonym tylko 

do tego zastosowania.   

 

Kontekst: Praca nad cyklem Kroków i Tradycji podczas mityngów w ciągu 12 miesięcy 

sprawdziła się w innych wspólnotach Dwunastu Kroków jako dobry sposób na zapoznanie się 

z programem. Uważamy, że nasza wspólnota ACA bardzo skorzystałaby na tym, gdyby miała 

dostępny taki znormalizowany podręcznik. Taka książka stanowiłaby również solidny ogólny 

opis tego, jak ACA rozumie Kroki i Tradycje. 

 

Analiza WSO:  Jeśli propozycja ta znajdzie się w porządku obrad ABC i wniosek zostanie 

przyjęty, zostanie przesłany do Komisji d/s Literatury w celu ewentualnego wdrożenia. 

Niezależnie od procesu składania wniosków, grupy (mityngi, intergrupy i regiony) są również 

zachęcane do przedkładania Komisji ds. Literatury propozycji i projektów literatury. Proces 

składania wniosków opisany jest szczegółowo w sekcji XII.C OPPM (składanie wniosków 

dotyczących literatury). 

 

 

Propozycja  2021 - 9 

Złożona 10-30-20 przez IG659 z Johannesburga, Republika Południowej Afryki 

 

Propozycja: Proponujemy opracowanie książki tematycznej, która zawierałaby omówienie 

specyficznych i niepowtarzalnych wyzwań, z którymi zmaga się ACA. Najlepiej byłoby, gdyby 

była to książka w formacie, który można by przeczytać w ciągu 15-20 minut, dzięki czemu 

można by ją wykorzystywać jako materiał na mityngi tematyczne. 

 

Kontekst: ACA znacząco różni się od innych wspólnot Dwunastu Kroków, na przykład 

potrzebą wykształcenia w sobie Kochającego Rodzica; odnalezieniem zdrowego rozsądku w 

Kroku 2, potrzebą ochrony Wewnętrznego Dziecka podczas wykonywania Kroków 8 i 9, 

podejściem do sponsorowania na zasadzie towarzysza podróży; pomysłem przeprowadzenia 

nieobwiniającego obrachunku rodziców w Kroku 4, pomysłem sporządzenia "obrachunku 
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krzywd, które mi wyrządzono", radzeniem sobie z PTSD i traumą, itp. Uważamy, że książka 

poruszająca każdy z tych tematów w formacie przeznaczonym do wykorzystania podczas 

mityngu tematycznego zapewniłaby dokładne, spójne i skuteczne przekazywanie informacji. 

Bylibyśmy bardzo zadowoleni, gdyby można połączyć to z książką 12 & 12, zaproponowaną 

w naszej propozycji 9. 

 

Analiza WSO: Jeżeli propozycja ta trafi do porządku obrad ABC i wniosek zostanie przyjęty, 

zostanie on przesłany do komisji ds. literatury w celu ewentualnego wdrożenia. Niezależnie od 

procesu składania wniosków, grupy (mityngi, intergrupy i regiony) są również zachęcane do 

przedkładania Komisji ds. Literatury propozycji i projektów literatury. Proces składania 

wniosków opisany jest szczegółowo w sekcji XII.C OPPM (składanie wniosków dotyczących 

literatury). 

 

Propozycja 2021 - 10 

Złożona 10-30-20 przez IG659 z Johannesburga, Republika Południowej Afryki. 

 

Propozycja: Proponujemy opracowanie broszury/ulotki w celu przedstawienia/opisania 

istotnych różnic pomiędzy wspólnotą ACA a innymi programami Dwunastu Kroków. W 

szczególności pokazujących, że: 

● Krok 1 nie jest zdawkową jednozdaniową odpowiedzią, że jest on wielopłaszczyznowy 

i złożony, a przebicie się przez zaprzeczanie wymaga znacznego czasu i wysiłku.    

● Krok 2 polega na osiągnięciu jasności umysłu, zdrowego rozsądku, że wiele dorosłych 

dzieci nie ma ram odniesienia dla zdrowych zachowań, więc nie może "powrócić" do 

zdrowego trybu życia, ale może odnajdywać go po raz pierwszy.   

● Krok 4 to nieobwiniający obrachunek naszych rodziców, ponieważ, jak sugeruje nasz 

założyciel Tony A, w zasadzie staliśmy się  nimi i/lub poślubiliśmy ich.   

● Krok 6 wiąże się z wielką podróżą i odkrywaniem "jeśli nie to, co wiem, to czym to 

zastąpić", co może wiązać się z gruntowną reedukacją (i tak naprawdę jedynym czasem, 

w którym książki samopomocowe mogą być naprawdę przydatne, gdy już 

zidentyfikujemy problem w kroku 4).   

● Krok 8 i 9 , w części mówiącej "z wyjątkiem przypadków, w których mogłoby to zranić 

ich lub innych" dotyczy też naszego Wewnętrzne Dziecko/Dzieci. 

● Że tym, do czego dążymy, jest emocjonalna trzeźwość.   

● Że koncentrujemy się na rozwijaniu naszego Kochającego Wewnętrznego Rodzica jako 

fundamentalnej części naszego zdrowienia. 

● Że sponsorowanie musi unikać zarówno podporządkowania się jak i przeciwstawiania 

się, więc używamy raczej systemu wspierania/towarzysza podróży niż podejścia 

nakazującego, narzucającego.   

I bez wątpienia inne rozróżnienia, które zespół WSO zidentyfikowałby podczas 

opracowywania tego projektu. 

Kontekst:  Wiele osób przybywających do ACA z innych wspólnot Dwunastu Kroków zakłada, 

że "znają już podstawy" i dlatego, bez takiego jasnego określenia różnic, mają one trudności z 

dostosowaniem się do podejścia ACA. Chodzi tu o to, by szybko uświadomić nowicjuszom w 

ACA różnice w stosunku do innych wspólnot. 

Analiza WSO: Jeżeli propozycja ta trafi do porządku obrad ABC i wniosek zostanie przyjęty, 

zostanie on przesłany do Komisji ds. Literatury w celu ewentualnego wdrożenia. Niezależnie 
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od procesu składania wniosków, grupy (mityngi, intergrupy i regiony) są również zachęcane 

do przedkładania Komisji ds. Literatury propozycji i projektów literatury. Proces składania 

wniosków opisany jest szczegółowo w sekcji XII.C OPPM (składanie wniosków dotyczących 

literatury). 

 

Propozycja 2021 - 11 

Złożona 10-30-20 przez IG659 z Johannesburga, Republika Południowej Afryki. 

Propozycja:  Proponujemy, aby WSO rozważyło utworzenie międzynarodowego funduszu dla 

członków, których nie stać na literaturę ACA ze względu na cenę tej literatury w ich lokalnej 

walucie, kurs wymiany ich waluty w stosunku do dolara lub z powodu ich indywidualnych 

ograniczeń finansowych. 

Kontekst:  Literatura jest podstawowym narzędziem zdrowienia dla wszystkich dorosłych 

dzieci, które chcą zdrowieć. W obszarach Afryki Południowej, takich jak Soweto, cena 

literatury jest obecnie nieprzystępna dla większości populacji. W kraju, w którym prawie 50 % 

ludności żyje poniżej granicy ubóstwa; poziom bezrobocia przekracza 30 %; a większość nie 

ma dostępu do opieki zdrowotnej dla psychicznie chorych, konieczne jest, aby ten ważny 

nośnik treści ACA był dostępny dla jak największej liczby osób poszukujących pomocy. 

Zdecydowanie uważamy, że brak środków finansowych nie powinien być powodem do tego, 

by nie znaleźć rozwiązania problemu ACA, ponieważ nie stać ich na podstawowe narzędzie.  

Co więcej, w kraju takim jak ten, to właśnie NAMACALNA, PAPIEROWA LITERATURA 

jest podstawowym środkiem przekazu posłania DDA - dostęp do Internetu i cyfrowych danych 

jest zbyt ograniczony, aby większość z tych ludzi mogła korzystać z zasobów internetowych.  

Wierzymy również, że fundusz na literaturę ACA zapewni zamożniejszym członkom ACA 

możliwość służby na rzecz wspólnoty zgodnie z Tradycją 5 w sposób, który nie tylko zmniejszy 

koszty literatury dla członków ACA, których na nią nie stać, ale również pozwoli na rozwój 

wspólnoty i dalszą realizację jej celu, jakim jest niesienie posłania do wciąż cierpiących 

dorosłych dzieci na całym świecie.   

Analiza WSO:  WSO przyznaje, że dostęp do niedrogiej literatury jest ciągłym wyzwaniem. 

W celu rozwiązania problemu wygórowanych kosztów międzynarodowej wysyłki do 

większości krajów ze Stanów Zjednoczonych, WSO zainicjowało możliwość druku na 

poziomie lokalnym, aby pomóc w redukcji tych kosztów. Wciąż istnieje wiele krajów, w 

których lokalny druk nie jest jeszcze dostępny. Komisja ds. Finansów wspiera utworzenie 

Funduszu na rzecz Wspierania Międzynarodowej Literatury i od momentu napisania tej analizy 

planuje zebrać celowe środki poprzez uruchomienie dodatkowego oprogramowania. Te celowe 

wpłaty byłyby rozliczane w oddzielnym funduszu, a dystrybucja byłaby dokonywana po 

zatwierdzeniu przez Radę. Fundusz ten byłby utrzymywany bez dodatkowych kosztów dla 

WSO. 

UWAGA: Jeżeli zarówno niniejsza propozycja, jak i propozycja 16 znajdą się w porządku 

obrad ABC, przewodniczący ABC złoży wniosek o ich połączenie, ponieważ są one 

zasadniczo takie same. 
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Propozycja 2021 - 12 

Złożona  10-31-20 przez ISR0007 z Hajfy, Izrael 

Propozycja:  Proponujemy, by WSO dodało do corocznego zlotu AWC drugie doroczne 

światowe wydarzenie wirtualne ACA, które będzie miało na celu zapewnienie globalnego 

członkostwa i powiązań na całym świecie. 

Kontekst:  Ze względu na COVID-19, Światowy Zlot ACA (AWC) w 2020 r. został 

przeprowadzony wirtualnie w ciągu 18 godzin, umożliwiając udział strefom czasowym na 

całym świecie, pod nazwą " Global Connections". Wydarzenie to przyniosło znaczące 

pozytywne rezultaty w postaci połączenia członków z całego świata, pomagając w 

wychodzeniu z izolacji na poziomie globalnym i wzmacniając pozycję lokalnych wspólnot. Po 

tym sukcesie proponujemy, by WSO zorganizowało podobne doroczne wydarzenie jako 

cykliczne wydarzenie ACA, być może pomiędzy odbywającą się corocznie konferencją  i 

zlotem ABC-AWC, które będzie miało podobny format jak AWC 2020.  Sugerujemy, by nazwa 

wydarzenia brzmiała "Global Connections Day", a data została ustalona na październik lub 

listopad każdego roku - a więc w połowie okresu pomiędzy ABC-AWC a kwietniem.   

Analiza WSO:  Ze względu na COVID-19, WSO było gospodarzem światowego kongresu 

wirtualnego w 2020 roku. Zorganizowanie go wymagało wielu godzin pracy wolontariuszy, 

ale wiązało się również z uczestnictwem prezenterów warsztatów z całego świata i ponad 

dwukrotnie większym niż dotychczas uczestnictwem członków wspólnoty. WSO analizuje 

koszty i korzyści z organizacji wirtualnego programu lotu AWC w nadchodzących latach. 

 

 

Propozycja 2021 - 13 

Złożona 10-31-20 przez ISR0007 z Hajfy, Izrael 

Propozycja: Proponujemy, aby WSO stworzyło aplikację ACA dla urządzeń mobilnych. 

Kontekst: Kilka innych wspólnot 12 & 12 dysponuje obecnie aplikacjami, które zapewniają 

członkom wsparcie w zakresie informacji, opcji dostępu, prowadzenia obrachunku Kroku 10, 

łączenia się z innymi towarzyszami podróży, przekazywania darowizn w ramach 7 Tradycji, 

robienia zakupów w naszym sklepie itp. Biorąc pod uwagę internetowy charakter naszej 

wspólnoty, może to być świetne wsparcie dla członków, którzy mogliby zaangażować się w 

program ACA łatwiej i w sposób bardziej nowoczesny. Proponujemy, by WSO zleciło 

stworzenie i utrzymanie takiej aplikacji. 

Analiza WSO: WSO nie posiada obecnie specjalnych pracowników ani budżetu 

przeznaczonego na ten projekt. Szacunkowy koszt stworzenia aplikacji może wynieść 14.000 

dolarów lub więcej, w zależności od funkcjonalności aplikacji. Wymagałoby to również 

dodatkowych rocznych wydatków na wsparcie projektu. 
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Propozycja 2021 - 14 

Złożona 10-31-20 przez WEB0120 

Propozycja: Proponujemy, by WSO wspierało badanie wyzwań i możliwości związanych ze 

zdrowieniem DDA w świecie wirtualnym, aby dowiedzieć się jak najwięcej, jaki ma to wpływ 

na zdrowienie poszczególnych osób oraz na kondycję mityngów i grup funkcjonujących 

online, w tym także na struktury służb, niezbędne do wspierania tych grup w obecnym czasie. 

Kontekst: W świecie masek na twarzy i dystansu społecznego nasze mityngi zostały zakłócone. 

Wiele mityngów zostało tymczasowo przeniesionych do internetu. Niektóre nowe mityngi 

przeniosły się tam na stałe. Co więcej, w tym stresującym czasie wiele osób znalazło nowe 

mityngi DDA i mityngi online, z opóźnieniem - po upływie czasu i z trudem. Ta ogromna 

zmiana w "modelu realizacji" DDA rodzi fundamentalne pytania. Najważniejsze z nich to: "Jak 

doświadczenie online wpływa na indywidualne zdrowienie? Inne kluczowe pytania, które 

mogą być warte głębszego zbadania: Jakie inne wyzwania pojawiają się podczas mityngów 

zdrowienia online i jak można je złagodzić? Jak grupy internetowe radzą sobie z naszym 

duchowym założeniem dotyczącym anonimowości? W jaki sposób możemy zaspokoić 

potrzebę posiadania wspólnoty? Dodatkowo, w jaki sposób mityng online może pomóc swoim 

członkom w tworzeniu możliwości studiowania Kroków? W jaki sposób zaspokajają one 

zapotrzebowanie na współtowarzyszy podróży i sponsorów? W jaki sposób mityngi online 

dostosowują nowe, lub przedefiniowane role do ograniczonych możliwości pełnienia służby, 

które są opisane w BRB? Czy spójność w służbach pełnionych "online" - większa jednolitość 

nazw i opisów - może przyczynić się do mniejszego zagmatwania i zróżnicowania pomiędzy 

różnymi mityngami? Jaki jest wpływ na 7. Tradycję i finansowanie naszej struktury służb? 

Potrzebujemy odpowiedzi na te i ewentualne inne pytania. WSO ma wyjątkową możliwość 

wsparcia tego typu badań. Ankiety przeprowadzone wśród członków i grup DDA, z 

wykorzystaniem starannie opracowanych pytań, mogą ujawnić ważne tematy, szczególnie te 

związane z "wirtualnym zdrowieniem" i funkcjonowaniem mityngów online. Badania takie 

pomogą WSO w opracowaniu lub aktualizacji najlepszych praktyk, wspierających zarówno 

grupowe, jak i indywidualne zdrowienie w wirtualnym świecie. 

Analiza WSO: Service Network Committee pisze obecnie Podręcznik Służb [Service Manual], 

który zastąpi rozdział "Podręcznik" w BRB.  Będzie on zawierał informacje o mityngach 

online.  Na stronie internetowej WSO Service Website (https://acawso.org/category/best-

practices/) znajduje się również strona Best Practice/Member Toolbox, na której wspólnota 

może dzielić się swoimi doświadczeniami. 

 

 

Propozycja 2021 - 15 

 

Złożona 10-31-20 przez WSO Global Members Sub-Committee 

 

Propozycja: Proponujemy, aby wspólnota DDA zatwierdziła Global Members Sub-Committee  

jako stałą Komisję Służb Światowych. 

 

Kontekst:  Członkowie komisji są obciążeni rozrastającymi się potrzebami Global Members 

Sub-Committee. Global Members Sub-Committee odpowiada za wspieranie 148 krajów na 

całym świecie. Podkomisje otrzymują jedynie część funduszy od komisji, które je powołały i 

mają przeznaczoną znikomą ilość czasu na miesięcznym spotkaniu służb WSO (Służb 

Światowych) na omówienie aktywności ich członków. Dla porównania, Komisja Europejska 
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reprezentuje 45 krajów i ma przydzielony status komisji stałej. Wsparcie od Global Members 

Sub-Committee było kluczowe w rozwijaniu wspólnoty na całym świecie oraz w zapewnieniu 

niezbędnego połączenia tych krajów z ACA jako całością. Global Members Sub-Committee 

szybko rozwinęło się poza ramy podkomisji i może znacząco wesprzeć dodatkowymi zasobami 

kraje, które należą do tej komisji, gdy zostanie przyznany status komisji stałej. Ta propozycja 

otrzymała całkowite poparcie przewodniczącego Komisji Member Services. 

 

Analiza WSO: Rada przyjęła ostatnio wniosek o dokonanie corocznego przeglądu struktury 

komisji, aby aby zadbać o to, by różnorodność komisji odpowiadała potrzebom wspólnoty. 

Global Members Sub-Committee oraz jej status znajduje się w planach tego przeglądu. 

 

 

Propozycja 2021 - 16 

 

Złożona 10-31-20 przez WSO Global Members Sub-Committee   

 

Propozycja:  Proponujemy, aby WSO stworzyło Międzynarodowy Fundusz na rzecz literatury, 

który pomoże pokryć koszty literatury na potrzeby mityngów w krajach rozwijających się. 

 

Kontekst:  Jako ACA wiemy, jak ważna dla naszego zdrowienia była Wielka Czerwona Księga 

(BRB) i inna literatura ACA. W krajach, gdzie literatura ACA jest drukowana, takich jak Stany 

Zjednoczone, przyjęliśmy za pewnik nasz dostęp do literatury w przystępnych cenach.  Jednak 

niektóre kraje, do których ACA musi importować literaturę, muszą tolerować ceny do dwóch, 

a nawet trzech razy wyższe ze względu na koszty wysyłki i kursy wymiany.  Co więcej, czasami 

pensja obowiązująca w krajach rozwijających się jest tak niska, że BRB może kosztować tyle, 

ile pracownik może zarobić w ciągu tygodnia.  Niestety, w niektórych krajach rozwijających 

się i odległych regionach krajów bardziej rozwiniętych kopie cyfrowe nie są realnym 

rozwiązaniem ze względu na brak dostępu do Internetu i koszt danych.  Ponieważ niesiemy 

posłanie do dorosłego dziecka, które nadal cierpi (Tradycja 5), nie chcemy, aby nowo przybyłe 

osoby, które mogą być niepewne programu, odstraszały zaporowe koszty literatury.  WSO 

ustanowiła "Lights on Program", który pomaga w założeniu jednego nowego mityngu w 

każdym kraju, jednak to nie wystarczy, by wesprzeć narodowy program ACA. Inne wspólnoty 

z powodzeniem wykorzystują fundusz na wspieranie potrzeb związanych z literaturą w krajach 

rozwijających się. Ten nowy fundusz może pomóc w zainicjowaniu i podtrzymaniu mityngów 

na ich drodze do samowystarczalności, ponieważ WSO nadal bada możliwości drukowania 

literatury w kolejnych krajach. 

Analiza WSO:  WSO przyznaje, że dostęp do niedrogiej literatury jest ciągłym wyzwaniem. 

W celu rozwiązania problemu wygórowanych kosztów międzynarodowej wysyłki do 

większości krajów ze Stanów Zjednoczonych, WSO zainicjowało możliwość druku na 

poziomie lokalnym, aby pomóc w redukcji tych kosztów. Wciąż istnieje wiele krajów, w 

których lokalny druk nie jest jeszcze dostępny. Komisja ds. Finansów wspiera utworzenie 

Funduszu na rzecz Wspierania Międzynarodowej Literatury i od momentu napisania tej analizy 

planuje zebrać celowe środki poprzez uruchomienie dodatkowego oprogramowania. Te celowe 

wpłaty byłyby rozliczane w oddzielnym funduszu, a dystrybucja byłaby dokonywana po 

zatwierdzeniu przez Radę. Fundusz ten byłby utrzymywany bez dodatkowych kosztów dla 

WSO. 

UWAGA: jeżeli zarówno niniejsza propozycja, jak i propozycja 11 znajdą się w porządku 

obrad ABC, przewodniczący ABC złoży wniosek o ich połączenie, ponieważ są one 

zasadniczo takie same. 
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Propozycja 2021 - 17 

 

Złożona 10-31-20 przez WSO Global Members Sub-Committee oraz MD00600 z Arnold, MD 

 

Propozycja: Proponujemy, aby Doroczna Konferencja Organizacyjna (ABC) przyznała 

przedstawicielowi grupy składającej każdą propozycję podlegającą głosowaniu, która znajdzie 

się  w porządku obrad, trzy minuty na na wypowiedź na temat znaczenia, celu oraz ważności 

każdej z propozycji. Miałoby to miejsce po wstępnym odczytaniu propozycji, ale przed 

rozpoczęciem ogólnej dyskusji. 

 

Kontekst:  W przeszłości były różnice co do zasad prezentowania przez autorów propozycji na 

ABC (Dorocznej Konferencji Organizacyjnej) przed dyskusją delegatów grup. Przed każdym 

ABC, w sumieniu naszej grupy, kiedy głosujemy nad tym, czy te  propozycje  powinny się 

pojawić w porządku obrad, dokonujemy możliwie najlepszej interpretacji intencji autora.  

Nieuniknione jest to, że przy niektórych propozycjach, członkowie nie zgadzają się co do celu 

lub znaczenia danej propozycji. Niestety, nie jest to możliwe, aby członkowie grupy składającej 

propozycję przedstawili swój punkt widzenia na sumieniu każdej grupy. W przeszłości problem 

ten występował również podczas konferencji ABC, ponieważ często zdarzało się, że któryś z 

autorów  propozycji nie był fizycznie obecny. W przypadku wirtualnej konferencji, ta bariera 

została usunięta. Okazja do wyjaśnienia intencji zawartych w danej propozycji może być 

szczególnie istotna dla członków z krajów rozwijających się, którzy musieli napisać swoją 

propozycję w języku innym niż ich język ojczysty. Umożliwienie autorowi propozycji zabrania 

głosu przez 3 minuty może doprowadzić do bardziej efektywnej i owocnej dyskusji pomiędzy 

delegatami. Takie rozwiązanie zapewniłoby każdej grupie możliwość jasnego przedstawienia 

swojej propozycji na ABC. 

 

Analiza WSO: Począwszy od głosowania w roku 2021, autorzy wszystkich propozycji będą 

mieli możliwość przedstawienia swoich propozycji podczas spotkań ratuszowych, które 

odbędą się w styczniu i lutym. Nagrania z tych ratuszy będą dostępne na stronie internetowej 

wspólnoty. 
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Propozycja 2021 - 18 

 

Złożona 10-31-20 przez WSO Global Members Sub-Committee 

 

Propozycja:  Proponujemy, aby Doroczna Konferencja Organizacyjna (ABC) oraz Światowy 

Zlot ACA (AWC) odbywały się co roku, z dostępem online na żywo międzynarodowej 

wspólnoty: Propozycja ta powinna zostać włączona do Przewodnika po zasadach i procedurach 

WSO (OPPM).   

 

Kontekst:  Obecnie WSO jest zobowiązana do tego, aby organizować konferencję ABC, ale to, 

czy zorganizuje zlot AWC, jest opcjonalne. Dostęp online do warsztatów podczas zlotu AWC 

jest kluczowy dla rozwoju naszej wspólnoty i zwiększenia naszego zaangażowania na całym 

świecie, ponieważ nie każdy może uczestniczyć w zlocie AWC fizycznie. Zwiększyłoby to 

świadomość na temat zlotu AWC i potencjalnie zwiększyłoby frekwencję zarówno wirtualną 

jak i fizyczną. Uczestnictwo w zlocie AWC w 2020 r. przekroczyło oczekiwania i wykazało 

potrzebę corocznego przeprowadzania zlotu AWC z dostępem online. Zlot AWC umożliwił 

społeczności międzynarodowej połączenie się ze wspólnotą ACA w sposób, który wcześniej 

nie był możliwy i doprowadziło to do zwiększenia liczby członków naszej wspólnoty na całym 

świecie. 

 

Analiza WSO:  OPPM stwierdza już, że zarówno konferencja ABC jak i zlot AWC odbywają 

się corocznie, przy czym zlot AWC odbywa się bezpośrednio po konferencji ABC. Stwierdza 

się w nim również, że konferencja ABC odbywa się zarówno wirtualnie, jak i na żywo. 

Aktualnie nie ma obowiązku, aby zlot AWC posiadał komponent wirtualny. 

 


