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W tym dokumencie znajduje się 13 Propozycji. Te, które otrzymają 60% lub więcej pozytywnych 
głosów w głosowaniu puli propozycji ABC po rozpoczęciu głosowania 15 lutego, zostaną 
uwzględnione w porządku obrad ABC. Propozycje uwzględnione w porządku obrad zostaną następnie 
omówione i mogą z nich wyniknąć wnioski, nad którym będą głosować Delegaci. 
 

Propozycja 2022 – 1 
Zgłoszona przez:  CA1312 
 
Treść:  Proponujemy, aby po podpisaniu zaktualizowanej informacji o prawach autorskich WSO w 
2020 r., wszelkie (niereligijne, nielecznicze placówki) anonimowe materiały dotyczące programu 
Dwunastu Kroków ACA/ACoA sprzed 2006 r. można było wystawić do bezpośredniego przeglądu 
przez wspólnotę na stronie Literatury ACA na serwisie adultchildren.org przez okres trzech lat, z 
zastrzeżeniem jedynie weryfikacji przez Komisję Literatury pod kątem zgodności z Dwunastoma 
Tradycjami ACA. 
 
Kontekst: „Wielka Czerwona Księga” ACA, opublikowana w 2006 r., pominęła materiały, w tym 
książki, wiersze, dzieła sztuki i osobiste świadectwa, które zostały napisane przez i dla dorosłych 
dzieci specjalnie na potrzeby programu i wspólnoty 12-kroków ACA/ACoA; materiały akceptowane 
w ramach ogólnoświatowych mityngów wspólnoty ACA/ACoA oraz w Intergrupach, Regionach i 
Krajach. Powodem tego było to, że przed 2020 r. polityka udostępniania praw autorskich WSO nie 
zezwalała na udostępnianie tych materiałów w ramach WSO za zgodą autora, ale w maju 2020 r. 
Rada powierników WSO zrewidowała formularz zwolnienia z praw autorskich, aby teraz było to 
dopuszczalne. Była to korekta polityki WSO OPPM. 

Książki i broszury zawierające materiały dwunastokrokowe ACA/ACoA opracowane z zastosowania 
„Problemu i Rozwiązania” do pracy na oryginalnym programem AA istnieją i są dostępne. Istnieją 
świadectwa od członków ludności rdzennej, arkusze zadań i ćwiczeń służących budowaniu więzi z 
Wewnętrznymi Dziećmi oraz materiały ACA ze wspólnot nieanglojęzycznych ACA w Ameryce 
Północnej. Powinny one być swobodnie dostępne do recenzji, za zgodą autorów, wewnątrz ACA 
jako całości przed przedstawieniem Komisji Literatury WSO, aby zarówno poszerzyć zakres 
obecnego programu ACA, jak i pobudzić nową kreatywność. Były to już zaakceptowane materiały 
programu ACA/ACoA, które nie były dostępne dla tych, którzy przygotowali Wielką Czerwoną 
Księgę w 2006 roku. 
 
Zasoby/Wdrożenie: Ani istniejąca strona Literatury ACA WSO na adultchildren.org, ani strona 
Komisji Literatury acawso.org nie ma obecnie podstrony „Anonimowe materiały ACA do rewizji 
przez wspólnotę”. Jeśli ta propozycja zostanie zaakceptowana, Rada Powierników będzie 
upoważniona do utworzenia takiej strony (lub stron), a także do powołania podkomisji w ramach 
Komisji Literatury WSO w celu sprawdzenia zgłoszeń pod kątem zgodności z Dwunastoma 
Krokami, Dwunastoma Tradycjami i podstawowymi zasadami ACA . „Anonimowość” dla celów 
zgodności obejmie użycie imienia i inicjału, i wykluczy użycie tytułów zawodowych lub powiązań 
organizacyjnych. 

Po zatwierdzeniu tej propozycji wolontariusze z grup, które przedłożyły tę propozycję, dołączą do 
tego podkomitetu i zaoferują, że będą wspierać zadania i misję tego podkomitetu przez okres 
dwóch lat. Do wzięcia udziału będą zachęcani wolontariusze z innych Komisji WSO, z Intergrup, 
Regionów i Krajów. Materiały opublikowane do rewizji przez wspólnotę można będzie pobrać w 
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formacie PDF i przetłumaczyć, wykorzystać i/lub opublikować do rewizji przez wspólnotę na 
stronach IG, Regionu lub Kraju. 

Za zgodą autora/właściciela praw autorskich, WSO może przedrukowywać w ComLine lub 
stworzyć e-booki tych “Anonimowych materiałów ACA do rewizji przez wspólnotę” do sprzedaży 
na stronie internetowej WSO ACA adultchildren.org. ACA WSO zatrzyma wszelkie wpływy z takiej 
sprzedaży, a autor/właściciele praw autorskich nie otrzymają żadnych opłat licencyjnych ani 
wynagrodzenia za taką sprzedaż. 
 
Analiza WSO: Zgodnie z polityką rozwoju literatury autorzy mogą już ubiegać się do Dorocznej 
Konferencji Biznesowej (ABC) na aprobatę dowolnej literatury, przesyłając ją do Komisji ds. 
Literatury lub przygotowując propozycję do przegłosowania, prosząc ABC o autoryzację rewizji 
przez wspólnotę. Obecna polityka zapewnia istotną rolę wspólnoty i decydującą rolę Konferencji w 
zatwierdzaniu nowej literatury odzwierciedlającej aktualne myślenie i doświadczenie wspólnoty. 
Ta propozycja, w takiej formie, w jakiej została zredagowana, wydaje się eliminować jakąkolwiek 
rolę dla Konferencji, a także ograniczać możliwości redagowania w oparciu o udział wspólnoty — 
dla jednej szerokiej klasy literatury, która została sporządzona przed 2006 rokiem. Dla Służb 
Światowych ACA nie jest jasne, dlaczego zwalnianie jakiejkolwiek klasy literatury z pełnej rewizji 
przez konferencje i wspólnotę jest potrzebne lub korzystne. 

Propozycja 2022 - 2 
Zgłoszona przez:  MA063  
 
Treść:  Proponujemy, aby Dwanaście Kroków Tony'ego A zostało dodane do całej opublikowanej 
Literatury ACA jako "Kroki Założyciela Tony'ego A".  Sugerujemy, aby dokonać tego poprzez: 

• Uwzględnienie ich w przyszłych publikacjach i wznowieniach literatury ACA. 

• Umieszczenie ich w widocznym miejscu na stronach internetowych ACA i dostarczenie 
pliku PDF, który może być drukowany przez grupy lub wykorzystywany online na 
mityngach wirtualnych. 

• Stworzenie (wydanie) broszury lub laminowanej zakładki do książki z tymi krokami, w 
połączeniu z cechami, rozwiązaniami lub obietnicami. 

 
Kontekst:   Brzmienie Dwunastu Kroków w ujęciu Tony'ego A jest kluczowe dla jego procesu 
rozwoju w ACA, co zostało omówione we Wczesnej Historii. Ta wersja Kroków znajduje się w 
kolekcjonerskiej książce Tony'ego A, "The Laundry List", która obecnie jest sprzedawana jako 
używana za $149.99 - z tego powodu ta wersja nie jest dostępna.  Wiele mityngów używa kroków 
Tony'ego A., czy to kiedy uczestnicy sami postanawiają, aby przeczytać je, czy też jako część 
scenariusza mityngu. Strona internetowa Adult Children mówi, że ACA WSO popiera takie 
niezależne korzystanie z kroków Tony'ego A. Sumienie naszej grupy stwierdza, że wersja Tony'ego 
A z miłością przedstawia ponowne wychowywanie samego siebie oparte na kochaniu siebie, które 
jest sednem Dwunastu Kroków ACA.  Wersja ta powinna być łatwo dostępna dla każdego członka 
lub każdej grupy, która chce jej używać. 

Trudność w znalezieniu oficjalnej wersji jest przeszkodą, szczególnie dla nowych członków i na 
mityngach internetowych. Kroki Tony'ego A nie są dostępne w dziale literatury na stronach ACA, a 
poszukiwania w Internecie prowadzą do licznych, nieco odmiennych wersji, z których część 
zawiera dodatkowy (doraźny) kontekst i interpretację. Oficjalna wersja kroków Tony'ego A, 
publikowana równolegle z Laundry List, sprawi, że scenariusze będą jednolite, a grupy będą miały 
pewność co do ich brzmienia i miejsca w kanonie ACA. 
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Wierzymy, że doktryna Fair Use (dozwolonego użytku) pozwala ACA WSO na publikację Dwunastu 
Kroków Tony'ego A w celu nauczania, komentowania, krytyki i badań bez formalnej zgody 
właściciela praw autorskich. 
 
Zasoby/wdrożenie:  Dwóch członków naszej grupy jest chętnych do pomocy w zakresie wszelkich 
prac związanych z napisaniem lub przygotowaniem literatury wymaganej do wdrożenia 
propozycji.  Jeden z nich jest autorem publikacji dotyczących zdrowienia (McGraw-Hill, Columbia 
University Teachers College Press). 

• Pomoglibyśmy w procesie produkcji proponowanych plików PDF. 

• Produkcja mogłaby obejmować ulotkę lub broszurę z tymi krokami, być może w 
połączeniu z cechami, problemem, rozwiązaniem i obietnicami. 

• Zaczęlibyśmy od stworzenia laminowanej zakładki do książki z dwunastoma krokami 
Tony'ego A w atrakcyjnym stylu, nadającej się na drobny upominek. 

• Taka tania zakładka byłaby sprzedawana w pakietach np. po dwanaście sztuk, a jedna 
zakładka mogłaby być dołączana za darmo do każdej przesyłki z książką ACA. 

Dwóch innych członków ma duże zdolności administracyjne i byliby dostępni, aby pomóc w 
realizacji tej propozycji.   
 
Analiza WSO: Rada Służb Światowych i Komisja ds. Literatury organizują sprawdzenie od strony 
prawnej, czy ACA WSO ma prawo do opublikowania 12 Kroków Tony'ego A. w całości. Więcej 
informacji na temat tego sprawdzenia zostanie udostępnionych przed Doroczną Konferencją 
Organizacyjną w 2022 roku. 
 

Propozycja 2022 – 3 
Zgłoszona przez:  MA063 
 
Treść:  Proponujemy, aby ACA przygotowało projekt " Przewodnik Założyciela Tony'ego A po 
zdrowieniu przez całe życie" oparty na tekstach pisanych i wypowiedziach założyciela ACA 
Tony'ego A.     

Książka zapozna czytelników z jego praktykami w pracy nad dwunastoma krokami ACA.  Zachęci 
ona członków do poznawania i refleksji nad własnymi doświadczeniami w świetle spostrzeżeń 
Tony'ego A.  Tematy, teksty i pytania zawarte w książce będą tak skonstruowane, aby można je 
wykorzystywać podczas mityngów i aby wspierać owocne dzielenie się.   
 
Kontekst: Dwanaście kroków Tony'ego A do zdrowienia miało kluczowe znaczenie dla utworzenia 
przez niego wspólnoty ACA i jej misji, a on sam pracował nad sformułowaniem swoich pełnych 
niuansów poglądów przez ponad dekadę. Co więcej, jego wizja i wgląd w ponowne wychowywanie 
samego siebie oparte na kochaniu siebie, są przywoływane w literaturze ACA. Jednak, co 
zaskakujące, nie ma żadnej publikacji ACA poświęconej jego spojrzeniu na proces Dwunastu 
Kroków ACA.  

Przewodnik skoncentrowany na spostrzeżeniach Tony'ego A wypełniłby tę pustkę. Przewodnik ten 
czerpałby z jego pism, prezentacji, wywiadów i materiałów BRB. Jego celem nie byłoby 
wychwalanie Tony'ego A. Miałby on na celu wzbogacenie procesu zdrowienia poprzez 
przedstawienie spójnych, spersonalizowanych doświadczeń i spostrzeżeń z podróży jednego 
ważnego Dorosłego Dziecka.  

Rozdziały książki byłyby krótkie i przystępne dla nowych członków. Książka angażowałaby 
czytelników poprzez poznawanie wizji naszego założyciela, jak stosować kroki w praktyczny i 
inspirujący sposób na co dzień. Skupiając się na konkretnym temacie pracy Tony'ego A, każdy 
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rozdział podkreślałby aspekty kroków zdrowienia i promowałby refleksję, wgląd i dzielenie się. Ten 
indywidualny styl pomagałby czytelnikom w podróży do zrozumienia ich własnej historii i, co 
najważniejsze, do przyjęcia ich siły wyższej, aby pokierować ich ponownym wychowywaniem 
samego siebie w miłości do samego siebie.  

Krótko mówiąc, proponujemy przewodnik po Słowach Mądrości założyciela ACA, Tony'ego A., 
będący pełnym odzwierciedleniem jego wizji, teorii i praktyk, z komentarzami na temat cech i 
kroków oraz cytatami promującymi zdrowienie.  
 
Zasoby/Wdrażanie: Oto kilka materiałów wyjściowych do opracowania książki:  

• The ACA Laundry List - książka Tony'ego A., "The Laundry List: The ACoA (Adult Children of 
Alcoholics Experience)" autorstwa Tony'ego A. i Dana F., Health Communications, Inc, 
Deerfield Beach, FL, wydana w listopadzie 1990 r.  

• Dwanaście Kroków Zdrowienia ACoA  

• 1992 Wywiad ACA z Tonym A. cytowany w BRB, str. vii (1992)  

• Nagranie audio Tony'ego A na YouTube Dwanaście Kroków Zdrowienia ACoA na stronie 
acawso.org  

• Dodatkowe wyraźne wzmianki o Tonym A. w BRB, np. s. xxi, xxxvii, 52n, 70, 157, 267, 288, 
294n, 625.  

• Dodatkowe odniesienia do Tony'ego A. w historii ACA na stronie Adult Children.  

• Spostrzeżenia i refleksje, zaczerpnięte z tekstu BRB, które podkreślają główne aspekty 
kroków Tony'ego A.  

• Planowane rozmowy z członkami, którzy pracowali na programie osobiście z Tonym A., lub 
ich przemyślenia.  

Zeszyt ćwiczeń powstałby na podstawie dogłębnego przejrzenia tekstów pisanych i mówionych 
Tony'ego A oraz dogłębnego przestudiowania BRB w poszukiwaniu treści podkreślających jego 
delikatną, pełną miłości i pozbawioną lęku pracę dorosłego dziecka. Mamy jednego członka grupy, 
który jest autorem publikacji na temat zdrowienia (McGraw-Hill, Columbia University Teachers 
College Press, itd.), który skromnie oferuje się służyć jako kolejny współtowarzysz podróży-autor, 
jeśli zajdzie taka potrzeba. Inny członek jest chętny do pomocy w przeprowadzaniu wywiadów, 
opracowaniu tematu i redagowaniu tekstu.  

Mamy sugestie dotyczące możliwych tytułów, w tym:  

• Przewodnik założyciela Tony'ego A po zdrowieniu przez całe życie  

• Wszystkie działania płyną z miłości: Przewodnik założyciela ACA, Tony'ego A, po 
zdrowieniu przez całe życie 

• Wszystkie działania płyną z miłości: wizja założyciela Tony'ego A dotycząca integracji cech, 
kroków i podstawowych zasad ACA 

 
Analiza WSO: Tony A. był współwydawcą szczegółowego opracowania na temat swojego życia i 
spostrzeżeń dotyczących zdrowienia, które realizuje wiele z funkcji zawartych w tej propozycji. 
Książka ta, która nazywa się "The Laundry List", może być zakupiona online, a zgodnie z 
prowadzoną przez ACA polityką otwartości na literaturę, każda grupa może używać tej książki jako 
materiału do prowadzenia mityngów i osobistego zdrowienia. Jednakże, książka Tony'ego A. nie 
jest publikacją zatwierdzoną przez Konferencję ACA i jest chroniona prawem autorskim. Światowe 
Służby ACA nie mają pozwolenia na obszerne cytowanie z niej. ACA nie posiada obecnie 
wystarczających materiałów źródłowych poza "The Laundry List", aby wyprodukować lub 
opublikować książkę w formie przedstawionej w tej propozycji. 
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Propozycja 2022 – 4 
Zgłoszona przez:    WEB0393, DC008, IG729, WEB0609 i WEB0616 
 
Treść: Zmiana Koncepcji II i VI, aby jasno określić Doroczną Konferencję Biznesową (ABC) jako 
siedzibę rzeczywistego głosu i skutecznego sumienia naszej wspólnoty. Proponowane zmiany 
doprecyzowują, że wspólnota deleguje upoważnienia do utrzymania służb światowych ABC, 
podczas gdy członkowie Rady Powierników Organizacji Służb Światowych ACA (WSO) są 
upoważnieni przez ABC do działania jako prawni przedstawiciele wspólnoty w zakresie utrzymania 
służb światowych. 
 
Kontekst: Proponowane zmiany do Koncepcji II i VI są oznaczone poniżej w nawiasach 
kwadratowych 
Koncepcja II: Upoważnienie do czynnego utrzymania struktury naszych służb na świecie zostaje 
niniejszym przekazane do [wstawić: Dorocznej Konferencji Biznesowej jako] jej faktycznemu 
głosowi i skuteczne sumieniu naszej wspólnoty. 
 
Koncepcja VI: W imieniu całej wspólnoty DDA, główną odpowiedzialność za utrzymanie struktury 
naszych służb na całym świecie ponosi nasza Doroczna Konferencja Biznesowa, która zwyczajowo 
podejmuje ostateczne decyzje odnośnie spraw wielkiej wagi, dotyczących ogólnej strategii i 
finansów. Doroczna Konferencja Biznesowa uznaje [usuń: jednocześnie], że główna inicjatywa i 
czynna odpowiedzialność w większości tych spraw spoczywa przede wszystkim na Powiernikach 
Organizacji Służb Światowych DDA, gdy działają oni wspólnie jako Organizacja Służb Światowych 
Dorosłych Dzieci Alkoholików. 

Autorzy tej propozycji zakładają, że obecny język Koncepcji ACA wprowadza zamieszanie co do roli 
Dorocznej Konferencji Biznesowej ACA (ABC), z potencjalnie daleko idącymi konsekwencjami dla 
relacji roboczych między wspólnotą ACA a WSO. Proponowane zmiany mają na celu wyjaśnienie 
ważnej roli ABC w „odwróconej piramidzie” struktury służb ACA, poprzez jaśniejsze określenie ABC 
jako siedziby władzy zajmującej się utrzymaniem służb światowych. Z kolei WSO jest uznawane za 
ramię serwisowe konferencji, aktywnie odpowiedzialne za działalność biznesową. 
 
Zasoby/Wdrożenie: 12 koncepcji służby ewoluowało jako wytyczne dla służby metodą prób i 
błędów, początkowo w ramach programu AA. W 1997 roku wspólnota ACA przyjęła zaadaptowaną 
wersję Koncepcji AA. 12 Koncepcji ACA World Service tworzy powiązanie pomiędzy tradycyjną 
strukturą naszej wspólnoty a ramami prawnymi regulującymi działalność biznesową WSO. 
Koncepcje upoważniają Radę Powierniczą do działania jako prawni przedstawiciele naszej 
wspólnoty w prowadzeniu codziennych spraw służb światowych. 

Podczas gdy ostateczna odpowiedzialność i ostateczna władza dla ACA World Services należy do 
zbiorowego sumienia wspólnoty i jego grup członkowskich (Koncepcja I), potrzebny jest 
mechanizm zapewniający, że WSO jako ramię służbowe wspólnoty jest odpowiednio 
poinformowane i kierowane przez efektywne sumienie wspólnoty (Koncepcja II). Chociaż nie jest 
to wyraźnie wymienione w Koncepcji II, ABC jest organem służb tworzącym to połączenie. W 
porównaniu, zarówno AA, jak i Al-Anon konkretnie wymieniają tutaj konferencję. Autorzy tej 
propozycji uważają, że poprzez doprecyzowanie ważnej roli ABC poprzez wprowadzenie 
sugerowanych zmian w języku Koncepcji, pomoże to ustanowić ulepszone i bardziej oparte na 
zaufaniu relacje robocze między spotkaniami członków a WSO. 

Obecnie nie ma skodyfikowanego procesu przyjmowania zmian w podstawowych tekstach naszej 
wspólnoty, takich jak Kroki, Tradycje i Koncepcje lub Problem, Listy Cech DDA i Rozwiązania. 
Autorzy tej propozycji są świadomi dwóch decyzji podjętych podczas ABC w ostatnich latach, 
dotyczących zmiany języka takich podstawowych tekstach: w 2015 roku ABC przegłosowało 
zmianę Tradycji 11; a w 2017 r. ABC przegłosowało zmianę Listy Cech DDA. Prosimy, aby analiza 
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WSO dotycząca tej propozycji zawierała refleksję nad przebiegiem procesu w każdym z tych 
przypadków. 
 
Analiza WSO: Rada Powierników nie ma stanowiska w sprawie konkretnych zmian Koncepcji. 
Rewizje Koncepcji są obecnie regulowane przez Rozwój i Ewaluacje Literatury, a zmiany 
zatwierdzone przez ABC wymagałyby przedłużonego rewizji przez wspólnotę przed ostatecznym 
uchwaleniem przez przyszłe ABC. W miarę możliwości czasu delegaci obecni na ABC 2022 zostaną 
poproszeni o wskazówki, czy potrzebny jest nowy proces dla postanowień, które wpływają na 
podstawowe teksty ACA, tożsamość lub więź pomiędzy Służbami Światowymi ACA a resztą 
wspólnoty. 
 

Propozycja 2022 - 5 
Zgłoszona przez:  WEB0580  
 
Treść:  Stworzyć komisję tymczasową (doraźną) która zbada możliwość zmiany nazwy, logo, 
akronimu wspólnoty i wszelkich innych znaków identyfikacyjnych tak, aby uwzględnić rodziny 
dysfunkcyjne. Grupa ta spotykałaby się przez rok, a następnie przedstawiła wyniki podczas 
raportów Komisji ABC w 2023 roku. Jeśli praca zaowocuje rekomendacją, pojawi się ona w 
porządku obrad ABC w 2023 roku.  (Jeśli nie będzie gotowa przed posiedzeniem ABC w 2023 r., 
wówczas sprawozdanie i potencjalne rekomendacje pojawią się w porządku obrad ABC w 2024 r.) 
 
Kontekst: PROBLEM: Niektóre Dorosłe Dzieci gdy tylko usłyszą naszą nazwę, Dorosłe Dzieci 
Alkoholików, same siebie dyskwalifikują z tego programu, ponieważ pochodzą z rodziny 
dysfunkcyjnej, ale nie dotkniętej problemem alkoholowym.  Są to osoby, które nigdy nie przyjdą 
na mityng lub nie wejdą na naszą stronę internetową, aby przekonać się, że naprawdę należą do 
nas wszyscy z rodzin dysfunkcyjnych.  Ze względu na nasze pochodzenie i czarno-białe myślenie, 
zbyt łatwo jest tym potencjalnym nowym osobom pomyśleć, że ten program nie jest dla nich 
przeznaczony. 

ROZWIĄZANIE: Aby ułatwić dorosłym dzieciom zdrowienie, należy w odniesieniu do programu 
dodać wyrażenie "rodziny dysfunkcyjne".  W ten sposób, nawet jeśli potencjalny nowy uczestnik 
usłyszy te słowa przelotnie, będzie wiedział, że program jest dla każdego, kto pochodzi z rodziny 
dysfunkcyjnej. 

Komisja tymczasowa zbada, w jaki sposób najlepiej wdrożyć to rozwiązanie. 

Na ABC w 2021 roku, kiedy kwestia włączenia rodzin dysfunkcyjnych do nazwy stała się 
przedmiotem dyskusji, delegaci zostali poproszeni o dokonanie jednego z 3 wyborów. 

1. Popieram to w takiej formie, w jakiej jest napisane  
2. Mógłbym to poprzeć, gdyby to zostało poprawione. 
3. Nie mogę poprzeć tego w żadnej formie. 

Spośród ponad 100 delegatów tam obecnych, ani jeden nie zagłosował za "Nie mogę poprzeć tego 
w żadnej formie".  Porozumienie w sprawie zmiany nazwy nie zostało osiągnięte w 2021 r., ale 
przekaz był dość jasny. Delegaci wskazali, że jest to prawdziwy problem, ale większość z nich 
chciała, aby przeprowadzono dokładniejszą analizę dotyczącą wdrożenia. 
 
Zasoby/wdrożenie:   
Wdrożenie: Do komisji tymczasowej mogą przystąpić wszyscy członkowie wspólnoty. 

Celem tej komisji tymczasowej jest zbadanie, w jaki sposób najlepiej zachęcić członków do 
używania sformułowania "rodziny dysfunkcyjne" w odniesieniu do programu.  Jesteśmy świadomi, 
że zmiana nazwy prawnej stowarzyszenia spowodowałaby wiele problemów finansowych i 
związanych z umowami, ale na szczęście nie jest konieczna do osiągnięcia tego celu.  Nazwa 
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prawna wspólnoty może pozostać nietknięta, podczas gdy pracujemy nad wprowadzeniem 
"nazwy funkcjonalnej", którą Dorosłe Dzieci będą mogły regularnie używać. 

W związku z tym, komisja tymczasowa przeanalizuje użycie "nazw funkcjonalnych", logo, 
akronimów i innych znaków identyfikacyjnych.  Obejmie to również analizę wpływu na działalność 
wspólnoty i WSO, a także opracowanie planu wdrożenia. 

Zasoby: Mamy członków ACA z naszego mityngu i z komisji służb WSO, którzy są chętni do 
przyłączenia się do komisji tymczasowej. 
 
Analiza WSO: Podobny wniosek został skierowany do Rady przez ABC w 2021 roku. Rada uważa, 
że formalne badanie, w tym zwrócenie się do członków społeczności, należy przeprowadzić przed 
złożeniem jakiejkolwiek propozycji zmiany nazwy organizacji w przyszłym ABC. Ponadto, jak 
zostało to omówione w analizie dotyczącej Propozycji 4, taki wniosek mógłby wpłynąć na 
tożsamość ACA oraz na relację Światowych Służb ACA ze wspólnotą. Jeżeli w 2022 roku ABC 
opowie się za wdrożeniem nowego procesu oceny działań, które mają wpływ na podstawowe 
dokumenty ACA, tożsamość lub relację Służb Światowych ACA z szeroko pojętą wspólnotą, każda 
proponowana zmiana nazwy powinna być zgodna z tym procesem. 
 

Propozycja 2022 - 6 
Zgłoszona przez:     IG76 CA Central Coast 
 
Treść: By ustanowić i usankcjonować strukturę śłużb od dołu ku górze w ACA (DDA/DDD), 
proponujemy by stopniowo wprowadzić zasadę by Reprezentanci Regionów byli jedynymi 
Trustees zasiadającymi w zarządzie WSO. Tradycja 9 mówi: “możemy jednak tworzyć oficjalne 
rady i komisje bezpośrednio odpowiedzialne wobec tych, którym służą.” Jako, że mandatariusze( 
przedstawiciele grup) tworzą Intergrupę, a reprezentanci Intergrupy tworzą zarządy Regionów, 
logicznym jest by przedstawiciele Regionów zasiadali w zarządzie WSO jako Trustees.  
 
Kontekst: Jak pokazuje historia WSO składało się z ochotników, którzy chcieli działać i “pojawiali 
się”. Te ciało służebne (service body) powstało w 1983 gdy na rachunku bankowym pojawił się 
rachunek na $200 a na koncie było $28.46. Ta grupa przekształciła się w tymczasowe Central 
Service Board (Centralny zarząd służb?) by głównie być punktem zbiorczym gdzie osoby mogłyby 
odnaleźć mityngi oraz dzielić się pomysłami i informacjami wewnątrz jak i publicznie. Podczas 
Corocznej Konferencji Biznesowej (ABC), delegaci upoważnili powstanie Intergrup oraz zatwierdzili 
raport “The ACA Program and How it Works”(Program DDA oraz jak on działa). W 1987, delegaci 
zagłosowali by CSB stało się “tymczasowe” WSO. Podczas ABC w San Diego w 1988, delegaci 
zrezygnowali z cżłonu “tymczasowe” i zarząd stał się Służbami Światowymi (WSO). Na początku lat 
90 Intergrupy uformowały Regiony i ich reprezentacji dołączyli do Zarządu Służby Światowych na 
zasadzie chętnych do służby a nie reprezentantów Cała komunikacja odbywała się na 
długodystansowych połączeniach telefonicznych, gdzie dzwoniący płacił od minuty i kupował 
znaczki pocztowe. Początkowe Regiony zawierały: Region 20 - UK & Europa; Region 10 - 
Wschodnia Kanada; Region 8 - Texas; Region 2 - Kalifornia; Connecticut oraz Islandia. Te regiony 
umarły, ponieważ tylko garstka ludzi jednocześnie pełniła służby na mityngach, w Intergrupach, 
Regionach oraz w WSO i darowizny z 7-mej Tradycji nie były w stanie pokryć kosztów 
operacyjnych. Kilku z liderów działających na każdym z poziomów służby było profesjonalistami, 
posiadało rodziny i musieli organizować zbiórki pieniężne (Na przykład Region 2gi, orgranizował 
coroczne urodziny DDA na molo w Santa Monica) 
 
Zasoby/Wdrożenie: Nasza Intergrupa została poproszona przez Powiernika z WSO, abyśmy 
odtworzyli nasz Region DDA. Skontaktowaliśmy się z leżącymi nieopodal Intergrupami, 
spotkaliśmy się z ich przedstawicielami i ustaliliśmy cele, organizacje zarządu i komisji oraz działań 
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Wielkiego Wschodniego Regionu USA, oraz rozpoczęliśmy działania. Nasza Intergrupa oraz 
nowopowstały Region GWU (Greater Western USA ) zapewniały wsparcie innym Intergrupom, 
które zdecydowały się stworzyć ich własny Region według ich metody i wyborów operacyjnych.  

● Powiernicy/Służebni WSO zachęcają, dostrzegają siłę, oraz wspierają działania wybranych 
Reprezentantów Regionów do Zarządu WSO 

● ACA obecnie posiada dwa Regiony a inne się rozwijają. Europejska Komisja jest faktycznie 
Regionem i była nim w przeszłości. Komisja ds. Światowych (GlobalCommittee) 
zidentyfikowała rozwijające się Regiony w Afryce, na Bliskim Wschodzie, Dalekim 
Zachodzie, Oceanii, Indiach, Japonii i Australii. Region wybiera wg ich własnych kryteriów 
reprezentanta do Zarządu Służb Światowych i ten reprezentant (trustee) ma prawo głosu. 
Gdy pięć lub więcej Regionów ma reprezentantów w Zarządzie Służb Światowych, 
pozostali wolontariusze w Zarządzie Służb Światowych zostaną wycofani z Rady z powodu 
limitu osób. Gdy reprezentant Regionu zostaje wybrany przez Zarząd Służb Światowych na 
Officer (Głównego Reprezentanta?), Region tego reprezentanta wybiera nowego 
reprezentanta. 

● Zarząd Służb Światowych ma za zadanie zaakceptować Reprezentantów, wskazać im 
drogę, dawać pokrzepienie i wspierać ich wysiłki. Tak jak w każdym zarządzie lub komisji, 
Reprezentant Regionu może zostać wyrzucony (ousted) z jakiegoś powodu przez Zarząd. 

● Zasady OPPM (Operating …)  na wybieranie potencjalnych członków Zarządu zostaną 
uchylone gdy będzie istnieć przynajmniej 5 Regionów i ponownie będą obowiązywać gdy 
będzie mniej niż 5 Regionów. Te zasady mogą zostać przekazane potencjalnym regionom 
jako SUGESTIE co do kryteriów by wybrali swoich reprezentantów.  

 
Analiza WSO:  Światowa Służba ACA obecnie dostrzega i zachęca w udziale w Zarządzie Regiony 
oraz na stronie 56 OPPM widnieje: “Zatwierdzone przez WSO Regiony, są uprawnione do miejsca 
w Zarządzie Powierników” Jednakże, obecnie proponowany system nie jest zrównoważony. Mimo, 
że liczba Regionów będzie wzrastać, może być za wcześnie by rozpatrzyć tą propozycję gdy 
obecnie jest tak mało Przedstawicieli Regionów. Jedynie kilka, jeśli nie jakakolwiek ze wspólnot 
Dwunasto Krokowych posiada Powierników tylko z Regionów, lub interpretują Tradycję 9 tą jako 
wymaganie by w zarządzie zasiadali tylko Przedstawiciele/Powiernicy Regionów. 
 

Propozycja 2022 - 7  
Zgłoszona przez:      Podkomisję Member Services Committee's Regions Subcommittee 
 
Treść:  Proponujemy, aby sugerowane przez Mityngi ACA nadwyżki funduszy z darowizny na rzecz 
7 Tradycji wynosiły: Intergrupy - 45%, Regiony - 30%, ACA WSO - 25%. 
 
Kontekst:    Ponad trzydzieści lat temu ACA WSO zasugerowało Grupom/Mityngom ACA i 
członkom wspólnoty przekazywanie nadwyżki funduszy z 7 Tradycji na rzecz ich struktur służby, w 
następujący sposób: Intergrupy 60%, Regiony 30%. WSO 10%. Ten sugerowany podział nigdy nie 
był odpowiedni. W latach 80. i wczesnych 90. Regiony miały trudności z wykonywaniem swojej 
służby na rzecz członków i przestały istnieć. W tym czasie Regiony i WSO współdziałały mając w 
swoich szeregach tych samych kilka osób i niewiele darowizn. W 2017 roku WSO zarejestrowało 
Region 2 i obecnie mamy Region 5, a kolejne rozwijają się lub rozważa się ich utworzenie. 

Program ACA wyrósł z fazy niemowlęcej i teraz sięga na cały świat. Zdajemy sobie sprawę, że 
musimy ponownie przemyśleć finansowanie naszej struktury służb i skorygować naszą literaturę. 
Uważamy również, że Regiony muszą nadal zatrzymywać 30% nadwyżki funduszy z 7 Tradycji 
pochodzących z ich obszaru geograficznego, ponieważ 30% to minimum, którego potrzebują, aby 
funkcjonować prawidłowo. WSO otrzyma 25% od członków, ponadto nadwyżkę funduszy od 
Intergrup i Regionów z całego świata. To sprawi, że WSO będzie na równi z innymi organizacjami 



Karta do głosowania - 2022 - Organizacja Służb Światowych Dorosłych Dzieci Alkoholików 
- Język Polski 

 

9 
 

12 Kroków i nadal pozostawi Intergrupom zdrowe 45% z ich składek członkowskich w ramach 7 
Tradycji.  
 
Zasoby/wdrożenie:  Aby wdrożyć tę propozycję, obecne Regiony wyślą email dotyczący 
sugerowanych zmian do swoich mityngów i Intergrup. Napiszemy artykuły do Travelera i ComLine 
dotyczące zmian w proponowanych procentach. Aktualna ulotka "Na co idą pieniądze" (Where 
Does the Money Go?) może zostać przeredagowana we współpracy z Komisją ds. Finansów, tak 
aby zawierała te nowe procenty i pomagała Wspólnocie zrozumieć potrzeby finansowe każdego 
poziomu naszej struktury służb. W przyszłości, gdy WSO opublikuje nowe wydania obecnie 
przestarzałej literatury, poprawi sugerowane wartości procentowe. W międzyczasie WSO może 
zarchiwizować lub zaktualizować wszystkie ulotki, które zawierają stare wartości procentowe i/lub 
nie są już przydatne dla członków. 
 
Analiza WSO: Ta propozycja jest jednym z dwóch podobnych pomysłów, o których wie Rada Służb 
Światowych ACA.  Komisja ds. Finansów zaleca formułę, według której grupy wysyłają 50% 
nadwyżki funduszy do Intergrup, 25% do Regionów i 25% do ACA WSO. Uzasadnienie komisji jest 
takie, że formuła 50-25-25 jest łatwiejsza do obliczenia przez skarbników grup i sugeruje 
przekazanie nieco większej ilości pieniędzy do Intergrup. Rada nie podejmuje żadnych działań w 
tej sprawie do czasu zakończenia procesu głosowania. 
 

Propozycja 2022 – 8 
Zgłoszona przez:     WEB0524, WEB0642, WEB0541, WEB0554 i GBR0017 
 
Treść: Aby wszystkie spotkania „tylko” przeznaczone dla grup niedostatecznie reprezentowanych 
lub grup ludzi znajdujących się w nie uprzywilejowanym położeniu (tj. LGBTQ+, POC [osoba innej 
rasy niż biała]), a także spotkania jednopłciowe (tylko dla kobiet, tylko dla mężczyzn) były 
uwzględnione na stronie mityngów WSO. Zgodnie z Tradycją 4, prosimy o poszanowanie 
autonomii takich spotkań “tylko” w określaniu, w jaki sposób chcą być określone na liście 
mityngów. Zgodnie z Tradycją 9 prosimy również o przestrzeganie zasady braku formalnej 
organizacji w ACA (DDA/DDD. 
 
Kontekst:  Rada Powierników ACA przeprowadziła szereg Spotkań (Town Hall), w celu 
opracowania opartych na tradycjach wytycznych, w celu zdefiniowania języka, który 
kwalifikowałby mityngi do zarejestrowania z WSO i umieszczenia go w spisie mityngów na stronie 
adultchildren.org, a także określenia kryteriów, które umożliwiają usunięcie mityngu z tego spisu. 
W powiadomieniu z powyższych Spotkań(town Hall) jest powiedziane, że ACA przyznaje, że 
„istnieje wartość i potrzeba mityngów dla wyjątkowych/podobnych społeczności”. Rzeczywiście, 
oświadczenie ACA o zróznicowaniu (Diversity Statement) stwierdza, że ACA „w pełni wspiera ludzi 
doświadczających dodatkowej traumy opartej na tożsamości w odkrywaniu wspólnych 
doświadczeń i wspólnym odzyskaniu wolności do bycia w pełni autentycznym sobą”. Obawiamy 
się, że takie debaty podważają prawo takich „tylko dla” grup do samoorganizacji. Wykluczające 
spotkania „tylko” mają długą historię we wspólnotach dwunasto krokowych. Dodatkowo, 
potrzeba bezpiecznych miejsc w DDA jest uwydatniona przez charakter pracy podejmowanej w 
ramach zdrowienia w DDA, a mianowicie dzielenie się głęboką traumą i identyfikacja, która 
ułatwia to zdrowienie w takich miejscach. Wiele DDA doświadczających dodatkowej traumy 
opartej na tożsamości potrzebuje chronionych „tylko” przestrzeni, w których mogą bezpiecznie 
dzielić się z tymi, którzy łatwo identyfikują się z ich doświadczeniami. Ochrona „tylko dla” spotkań 
honoruje Tradycje 4 i 9 i umożliwia nam najskuteczniejsze niesienie przesłania (Tradycja 5) tym, 
którzy doświadczają dodatkowych problemów związanych z tożsamością. 
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Zasoby/Wdrożenie: Uważamy, że wdrożenie tej propozycji jest proste. Mityngi, które zgłaszają 
chęć do WSO by być umieszczonymi na liście mityngów na stronie adultchildren.org, jako mityng  i 
być zarejestrowanymi z WSO, powinny mieć taką możliwość, pod warunkiem, że takie spotkania 
nie są niezgodne z prawem. Wierzymy, że takie podejście uwzględnia zróżnicowanie, jakim jest 
społeczność ACA, jednocześnie chroniąc podatne na zranienie grupy. 
 
Analiza WSO: Wszystkie mityngi objęte niniejszą propozycją są uwzględnione w internetowym 
spisie mityngów ACA. W 2021 r. ACA World Service przeprowadziła serię otwartych Spotkań 
(Town Hall) po usunięciu z listy kilku spotkań, które mogą naruszać przepisy dotyczące 
dyskryminacji lub stwarzać wrażenie, że ACA wspiera celowe wykluczanie grup niedostatecznie 
reprezentowanych lub znajdujących się w nie uprzywilejowanym położeniu. Biorąc pod uwagę 
zawiłości prawne i szeroki zakres opinii wspólnoty, planowana jest sesja podczas ABC 2022, aby 
umożliwić delegatom omówienie wszystkich kwestii związanych z „tylko” spotkaniami. 
 

Propozycja 2022 – 9 
Zgłoszona przez:     GBR0019 
 
Treść: Uważamy, że mityngi „tylko” nie powinny być umieszczane na żadnej stronie internetowej 
na całym świecie, a zatem nie mogłyby być oficjalnymi mityngami ACA. 
 
Kontekst: Po wysłuchaniu świadectw w Spotkaniach (Town Hall) 1 i 2 przedstawiamy tę 
propozycję, chociaż może być ona przedwczesna. Będziemy przestrzegać decyzji WSO w tej 
sprawie. Wierzymy, że publikowanie mityngów „tylko dla” dzieli i dyskryminuje. Jest jednak 
różnica między spotkaniami „tylko” a na przykład spotkaniami mężczyzn lub spotkaniami LGBTQ+, 
gdzie kobiety lub osoby heteroseksualne mogą zostać wpuszczone, jeśli grupa się na to zgodzi. Ta 
zasada obowiązuje w AA UK od wielu lat. 
 
Zasoby/Wdrożenie: W Wielkiej Brytanii możemy wdrożyć sugerowaną propozycję, jeśli zostanie 
ona oficjalnie ogłoszona jednolicie przez ACA i WSO. 
 
Analiza WSO: Lista mityngów ACA na stronie online zawiera spotkania „pokrewne”, które 
wspierają określone populacje, a także niektóre spotkania „tylko”, które ograniczają kto może w 
nich uczestniczyć. W 2021 r. Służby Światowe ACA usunęły z listy kilka mityngów które mogły 
naruszać przepisy dotyczące dyskryminacji lub stwarzać wrażenie, że ACA wspiera celowe 
wykluczanie grup niedostatecznie reprezentowanych lub znajdujących się w nie 
uprzywilejowanym położeniu. W tej chwili ACA nie popiera całkowitej eliminacji „tylko” spotkań, 
zauważając, że wielu członków twierdzi, że takie spotkania mogą zapewnić poczucie 
bezpieczeństwa wielu osobom, które przeżyły traumatyczne dzieciństwa. Biorąc pod uwagę 
zawiłości prawne i szeroki zakres opinii wspólnoty, planowana jest sesja podczas ABC 2022, aby 
umożliwić delegatom omówienie wszystkich kwestii związanych z „tylko” mityngami. 
 

Propozycja 2022 - 10  
Zgłoszona przez:   Komisję ABC / AWC  
 
Treść:  Proponujemy utworzenie zespołu roboczego w celu zbadania, czy Doroczna Konferencja 
Organizacyjna ACA (ABC) powinna zostać zrestrukturyzowana. Ten zespół roboczy podlegałby 
Komisji ABC i składałby się z Delegatów ABC, łączników z Komisji Stałych oraz innych 
zainteresowanych wolontariuszy. Celem byłoby zebranie informacji na temat tego, czy potrzeby 
Wspólnoty są realizowane przy obecnej strukturze, a jeśli nie, opracowanie zaleceń, które zostaną 
przedłożone do rozważenia podczas ABC w 2023 roku. 
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Kontekst:   Wierzymy, że ważne jest, aby ABC służyło jak największej liczbie osób na całym świecie.  
Niektóre z obaw, które naszym zdaniem wymagają pełnego rozważenia, są następujące:   

• Ze względu na to, że Wspólnota służy grupom na całym świecie, ABC ma trudności z tym, 
aby zaspokoić potrzeby wszystkich z powodu ograniczeń związanych ze strefami 
czasowymi.  Czy czas porządku obrad ABC, bazujący na fizycznej lokalizacji ABC, pozwala 
na wysłuchanie faktycznego głosu i rzeczywistego sumienia całej naszej wspólnoty?  

• Czy ze względu na ograniczenia w osobistym uczestnictwie ze względu na koszty podróży, 
prośby o przyjęcie delegatów nie mówiących po angielsku i potencjalne bariery 
technologiczne, dyskusje i proces podejmowania decyzji nie są mniej efektywne?    

• Czy trwająca dwa dni konferencja zapewnia wystarczającą ilość czasu na załatwienie 
spraw WSO?   

 
Zasoby/wdrożenie:  Proponujemy, aby zespół roboczy działał pod nadzorem Komisji ABC.  
Proponujemy, aby zespół miał współprzewodniczących z Komisji ABC i Komisji Globalnej, oraz aby 
zaangażować łączników z następujących komisji:     

• Representation Equity and Accessibility    

• Podręcznika Zasad i Procedur Operacyjnych  

• Komisji ds. przygotowania głosowania   

• Rady Powierników   

• Komisji Finansów   

• Komisji ds. Technologii Informacyjnych   

• Komisji Globalnej (z przedstawicielami Global Central/West i Global East) 

• Komisji Europejskiej   

Docelowo zespół roboczy powinien składać się głównie z delegatów oraz łączników z powyższych 
komisji, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu WSO. Docelowa data rozpoczęcia działalności 
tego zespołu roboczego to 1 czerwca 2022 roku.  
 
Analiza WSO:  ABC jest zasadniczym elementem demokracji wspólnoty, a wraz z jej rozwojem w 
ostatnich latach pojawiły się nowe wyzwania. Komisja ABC AWC i Rada zgadzają się, że 
długofalowe przestudiowanie zarówno modelu ABC jak i AWC jest uzasadnione i na czasie. Rada 
jest przekonana, że jedno połączone, długofalowe badanie wszystkich istotnych pomysłów jest 
bardziej efektywne i przyniesie bardziej wszechstronną analizę niż prowadzenie oddzielnych 
badań nad pomysłami wymienionymi w Propozycjach 10, 11, i 12. Komisja ABC AWC skontaktuje 
się z autorami tych propozycji wyborczych i oceni, czy istnieje zainteresowanie wstępnymi 
dyskusjami, które mogłyby wpłynąć na oczekiwaną, dogłębną dyskusję delegatów na ABC w 2022 
roku. Jeśli delegaci na ABC zatwierdzą łączne przeprowadzenie badań na temat przyszłości ABC i 
AWC, zostaną oni zaproszeni do udziału w tym procesie. Jeżeli podczas ABC w 2022 r. Rada 
zostanie poinstruowana, aby przyjąć inne podejście, uczyni to. 
 

Propozycja 2022 – 11 
Zgłoszona przez:     IG# 729, TEL0411, WEB0616, WEB0609, WEB0615  
 
Treść: Proponujemy by ACA WSO organizowało międzynarodową konferencję w trybie 
hybrydowym raz na 5 lat. Dodatkowo proponujemy by WSO dalej kontynuowało organizację  AWC 
(Międzynarodową Konferencję) w trybie online w latach pomiędzy eventem hybrydowym. Ta 
propozycja ma na celu zachęcenie większej ilości członków wspólnoty, Intergrup i Regionów 
wliczając te spoza Ameryki Północnej i Europy.  
 
Kontekst: Zdajemy sobie sprawę, że: 
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● Wzięcie udziału w konferencji na żywo daje wspaniałą możliwość spotkania się z ludźmi, 
których widzieliśmy tylko wirtualnie 

● Coroczne ustalanie urlopów i bycie zdala od domu/pracy może być trudne jak i 
niedostępne finansowo, szczególnie dla tych z innych krajów niż ten w którym odbywa się 
konferencja 

● Planowanie corocznej konferencji na żywo czy też w trybie hybrydowym jest 
czasochłonne, wymaga wiele pracy i logistycznie obciąża małą liczbę osób aktywnych 
wolontariuszy i komisji odpowiadającej za konferencję 

● Liczba członków wspólnoty gwałtownie rośnie 
● Ważnym jest by likwidować bariery dla wzięcia udziału w międzynarodowym wydarzeniu. 

Mamy na myśli koszt oraz trudności w zdobyciu niezbędnych dokumentów do podróży. 
Wymaga to również pro aktywnych rozwiązań problemu różnych stref czasowych. 

Wierzymy, że wprowadzenie tej propozycji zapewni:  
● Będzie pielęgnować jedność wspólnoty poprzez zmniejszenie wydarzeń “na żywo” i 

jednoczesne zwiększenie wydarzeń wirtualnych; pozwalając wszystkim grupom w naszej 
wspólnocie organizację takich eventów.  

● Zaoszczędzi koszty związane z podróżą i wyżywieniem dla członków Zarządu 
● Zaoszczędzi koszty związane z kontraktami i niezbędnym sprzętem potrzebnym do 

przeprowadzenia takiej konferencji na żywo. 
● Zapewni dodatkowe fundusze dla ACA na inwestowanie ich w rozwój wspólnoty w takich 

dziedzinach jak: literatura, tłumaczenie materiałów dla wspólnot nieanglojęzycznych, 
technologii, engagement (?) itp. 

● Zapewni dodatkowy czas na zastanowienie się, sumienia grup oraz współpracę pomiędzy 
mityngami, Intergrupą, Regionamy oraz WSO. 

● Zapewni stałe, regularne doświadczenie dla całej wspólnoty 

Nie posiadamy opinii na tematy zewnętrzne, a ta propozycja jest bardziej przyjazna dla środowiska 
niż konferencja “na żywo”. 
 
Zasoby/Wdrożenie: Wdrożenie tej propozycji zachęciłoby do współpracy pomiędzy Intergrupami, 
Regionami, międzynarodowymi członkami wspólnoty oraz WSO. By zapewnić większą szansę 
sukcesu tej propozycji sugeruje się poniższe: 

● Stworzenie podkomisji do komisji ds. ABC/AWC, dedykowaną wirtualnym konferencjom 
jak i tym hybrydowym (co 5 lat) 

● By promować globalne uczestnictwo i tym samym sukces proponowanego formatu 
rekomenduje się aby delegaci na ABC (Coroczną Konferencję Służb Światowych) stworzyli 
grupę dyskusyjną/działającą (working group) z poniższymi komisjami: 

○ Globalna 
○ Europejska 
○ Reprezentacji, Równości i Dostępności (REA - Representation, Equity and 

Accessibility) 
○ ABC/AWC 
○ OPPM 

● Zdefiniować ramy czasowe w jakich Intergrupy i regiony mogłyby zgłaszać swoje 
kandydatury na przeprowadzenie wirtualnych jak i hybrydowych konferencji  

 
Analiza WSO: Zarówno Doroczna Konwencja Światowa (AWC), jak i Doroczna Konferencja 
Biznesowa (ABC) rozwinęły się znacząco w ciągu ostatnich sześciu lat i obecnie obydwie okazje 
doświadczają udziału ludzi z całego świata. Komitet ABC AWC i Rada Powierników zgadzają się, że 
długoterminowe badanie modeli ABC i AWC jest uzasadnione i na czasie. Rada Powierników 
uważa, że jedno połączone, długoterminowe badanie wszystkich istotnych pomysłów jest bardziej 
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efektywne i da bardziej wszechstronną analizę niż przeprowadzanie oddzielnych badań pomysłów 
cytowanych w propozycjach 10, 11, i 12. Komitet ABC AWC skontaktuje się ze sponsorami tych 
propozycji do przegłosowania i oceni, czy istnieje wstępne zainteresowanie dyskusjami, które 
mogłyby stanowić podstawę oczekiwanej dogłębnej dyskusji delegatów podczas 2022 ABC. Jeśli 
delegaci zatwierdzą połączoną analizę dotyczące przyszłości ABC i AWC, delegaci zostaną 
zaproszeni do udziału w tym procesie. Rada Powierników przyjmie inne podejście jeśli zostanie 
poinstruowana by tak zrobić podczas ABC 2022. 
 

Propozycja 2022 – 12 
Zgłoszona przez:     IG# 729, TEL0411, WEB0616, WEB0609, TEL0411 i WEB0615 
 
Treść: Aby zmniejszyć koszty finansowe i polepszyć sprawiedliwy dostęp do procesu decyzyjnego 
na ABC, proponujemy utworzenie doraźnego komitetu w celu zbadania następujących zmian w 
ABC: oddzielenie ABC od AWC, przeprowadzenie ABC tylko w weekendy i tylko w trybie online. 
Wierzymy, że przeprowadzenie ABC w opisany sposób pomoże w wysłuchaniu skutecznego 
sumienia naszej wspólnoty, zapewniając bardziej sprawiedliwy dostęp dla wszystkich delegatów. 
 
Kontekst: Uczestniczenie w ABC w lokalizacji fizycznej ma swoje korzyści. Jednak w trosce o 
sprawiedliwość dotyczącą obrad wspólnoty i wysłuchania głosu delegatów uważamy, że niezwykle 
ważne jest, aby wszyscy delegaci mieli podobne doświadczenia konferencyjne. Konferencje 
hybrydowe tworzą dwupoziomowy system uczestnictwa, w którym uczestniczący osobiście i ci 
uczestniczący online mają różne doświadczenia. Na przykład uczestnictwo w lokalizacji fizycznej 
stwarza więcej możliwości prowadzenia polityki i wywierania wpływu, niedostępnych dla 
uczestniczących online. 

Podczas gdy format hybrydowy umożliwia uczestnictwo delegatom, którzy z różnych powodów nie 
mogą podróżować, uważamy, że oddzielenie ABC od AWC i przeprowadzanie go online w 
weekendy pozwoli na większy udział zróżnicowanej grupy członków wspólnoty na całym świecie, 
przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ponoszonych przez wspólnotę. Obecnie format hybrydowy 
sprawiający, że ABC zdarza się w środku tygodnia jest bardziej odpowiedni dla osób, które mogą 
wziąć wolne od pracy i obowiązków opiekuńczych, które mogą nie stanowić większości naszej 
wspólnoty. 

W 2020 i 2021 r. ABC były prowadzone online na Zoomie z powodu pandemii. Wcześniej ABC 
odbywały się w lokalizacji fizycznej z komponentem wirtualnym i odbywało się w dni przypadające 
po sobie, począwszy od czwartku. Plan na przyszłość polega na utrzymywaniu hybrydowych ABC w 
mieście goszczącym ABC-AWC przy wsparciu wystarczającym, by delegaci mogli brać udział przez 
Zoom. 

ABC-AWC kosztowały od 21992,01 do 54736,21 USD w latach 2017-19, w porównaniu z 1250,95 
USD i 1556 USD w latach 2020-21. AWC kompensuje niektóre koszty ABC, jednak ABC 
przeprowadzane tylko online zmniejsza potrzebę takiego kompensowania kosztów. 
 
Zasoby/Wdrożenie: 

• Prosimy, aby WSO zasugerowało powiernika rady członków, aby został tymczasowym 
przewodniczącym doraźnego komitetu do czasu znalezienia odpowiedniego kandydata. 

• Doraźny komitet przedstawi wspólnocie szczegółowy raport do marca 2023 r., aby 
delegaci mogli podjąć świadomą decyzję podczas 2024 ABC. 

• Raport powinien zawierać: 
o Analiza kosztów i korzyści hybrydowego i online ABC oraz oddzielenia ABC od 

AWC 
o Wyniki ankiety wysłanej do grup, intergrup i regionów, dotyczącej barier w 

uczestnictwie w ABC 



Karta do głosowania - 2022 - Organizacja Służb Światowych Dorosłych Dzieci Alkoholików 
- Język Polski 

 

14 
 

• W przypadku przyjęcia modelu ABC tylko w weekendy, tylko w trybie online, przesyłamy 
do rozważenia następujące elementy: 

o Nie przewidujemy dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem ABC tylko 
online, ponieważ oprogramowanie/sprzęt do dużych spotkań Zoom jest już 
regularnie używany przez WSO. 

o Przeprowadzenie ABC online usunęłoby problemy logistyczne związane z 
hybrydowymi ABC. 

o Przeprowadzenie ABC online pozwoliłoby na większą elastyczność w strefach 
czasowych prowadzenia obrad. Obecnie początek i koniec ABC jest podyktowany 
lokalizacją gospodarza ABC-AWC, co ogranicza udział delegatów w odległych 
rejonach. 

• Prosimy, aby co roku, intergrupa lub region będąca gospodarzem pomagała w organizacji 
wirtualnej konferencji biznesowej, aby zapewnić wsparcie komitetom WSO, które planują 
i wdrażają ABC. 

o Poprzez rotację lokalizacji gospodarzy i stref czasowych mamy możliwość 
zapewnienia bardziej sprawiedliwych doświadczeń członkom spoza Ameryki 
Północnej i Europy. 

o Intergrupy i regiony, które mają mniejsze możliwości zorganizowania konferencji 
przeprowadzanej w lokalizacji fizycznej, miałyby możliwość zorganizowania 
wirtualnej konferencji, potencjalnie skutkując większym zaangażowaniem naszej 
globalnej wspólnoty. 

• Pracowaliśmy z członkami komitetu ABC/AWC, komitetu ds. IT, komitetu ds. 
Reprezentacji, Równości i Dostępności, komitetu ds. Członków Globalnych, podkomitetu 
ds. Delegatów i otrzymaliśmy informacje od komitetu finansowego podczas 
opracowywania tej propozycji. 

 
Analiza WSO: Zarówno Doroczna Konwencja Światowa (AWC), jak i Doroczna Konferencja 
Biznesowa (ABC) rozwinęły się znacząco w ciągu ostatnich sześciu lat i obecnie obydwie okazje 
doświadczają udziału ludzi z całego świata. Komitet ABC AWC i Rada Powierników zgadzają się, że 
długoterminowe badanie modeli ABC i AWC jest uzasadnione i na czasie. Rada Powierników 
uważa, że jedno połączone, długoterminowe badanie wszystkich istotnych pomysłów jest bardziej 
efektywne i da bardziej wszechstronną analizę niż przeprowadzanie oddzielnych badań pomysłów 
cytowanych w propozycjach 10, 11, i 12. Komitet ABC AWC skontaktuje się ze sponsorami tych 
propozycji do przegłosowania i oceni, czy istnieje wstępne zainteresowanie dyskusjami, które 
mogłyby stanowić podstawę oczekiwanej dogłębnej dyskusji delegatów podczas 2022 ABC. Jeśli 
delegaci zatwierdzą połączoną analizę dotyczące przyszłości ABC i AWC, delegaci zostaną 
zaproszeni do udziału w tym procesie. Rada Powierników przyjmie inne podejście jeśli zostanie 
poinstruowana by tak zrobić podczas ABC 2022. 
 

Propozycja 2022 – 13 
Zgłoszona przez:     IG# 729, TEL0411, WEB0616, WEB0609, WEB0615 
 
Treść: Proponujemy, aby w ciągu trzech lat Organizacja Służb Światowych Dorosłych Dzieci 
Alkoholików i Rodzin Dysfunkcyjnych (ACA) wdrożyła podejmowanie decyzji w oparciu o wiedzę 
(KBDM) na poziomie Rady Powierniczej, komitetów WSO i Konferencji WSO. WSO opracuje 
materiały edukacyjne, które pomogą we wdrażaniu KBDM do potencjalnego wykorzystania przez 
Mityngi, Intergrupy i Regiony. 
 
Kontekst: Komisje w ACA WSO często cierpią na niedobór personelu i są przepracowane. 
Wdrożenie KBDM może zapewnić atmosferę współpracy, która obecnie nie jest doświadczana. 
KBDM może również stworzyć atmosferę bardziej przyjazną dla współudziału, włącznie z 
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zapraszaniem delegatów konferencji do pracy nad wdrożeniem przegłosowanych propozycji na 
dorocznej konferencji biznesowej (ABC). Ta zmiana ma na celu usankcjonowanie i uszanowanie 
procesu sumienia grupy wspólnoty oraz prawa do decyzji, o którym mowa w Dwunastu 
Koncepcjach. 

KBDM opiera się na filozofii otwartej komunikacji między kierownictwem a członkami, która 
kładzie nacisk na: 

• Dialog przed obradami 

• Powszechny dostęp do wszystkich informacji dla wszystkich zaangażowanych w 
podejmowanie decyzji 

• Tworzenie kultury zaufania 

• Odpowiada to Dwunastu Koncepcjom Służby poprzez podkreślenie: 
o Wzajemnego zaufania 
o Wyznaczeniu ról i odpowiedzialności – tradycyjnych i prawnych 
o Udziału 
o Przywództwa 
o Prawa do decyzji 
o Naszej duchowej podstawy 

To dobry model dla ACA, ponieważ: 

• Pozwala na dokładne zbadanie problemów bez odgórnie zakładanych wyników 

• Pozwala na to by fakt podjęcia dobrej decyzji był ważniejszy niż kto podejmuje decyzję 

• Jest procesem nieprzerwanego myślenia strategicznego i opracowywania strategii 

• Umożliwi ACA wyrobienie sobie reputacji opartej na wartości i chęć współpracy w 
niesieniu przesłania dorosłym dzieciom, które nadal cierpią. 

Co to może oznaczać dla ACA jako całości? 

• Rozpoznanie jako wiarygodnej organizacji 

• Reputacja oparta na wartości 

• Kultura zbudowana na zaufaniu i komunikacji 
 
Zasoby/Wdrożenie:  Ponieważ celem KBDM jest zapewnienie, że siłą głosu ACA jest Konferencja, a 
co za tym idzie delegaci, którzy są przedstawicielami grup i efektywnym sumieniem grupowym 
wspólnoty, wdrożenie wymagałoby aktywnej edukacji oraz zachęcania wszystkich grup do 
wysyłania delegatów na coroczną konferencję biznesową (ABC). 

Wymagałoby to od Służb Światowych zrestrukturyzowania specifiki komitetów i skierowanie 
tworzenia komitetów pod kierownictwo Konferencji. Podręcznik polityki operacyjnej i procedur 
(OPPM) wymagałby aktualizacji. 
 
Analiza WSO:  Służby światowe ACA uczestniczyły w dyskusjach na temat podejmowania decyzji w 
oparciu o wiedzę (KBDM) od czasu dorocznej konferencji biznesowej w 2021 r. WSO zaczęło 
włączać formę KBDM do funkcjonowania ich komitetowów, włączając wspólny zestaw pytań w 
celu oszacowania problemów nowego systemu znanego jako Komitety Współpracy. Uważa się, że 
będzie to wspierało „poinformowane sumienie grupy” w pracy komitetów WSO. Rada 
Nadzorników uważa również, że jakaś forma długoterminowego przeglądu strategicznego, taka jak 
KBDM, jest bardzo odpowiednia jako część procesu ABC i zarządzania wnioskami do głosowania. 
Rada Powierników poprosi delegatów na 2022 ABC o rozważenie propozycji włączenia KBDM do 
dorocznej konferencji biznesowej bez potrzeby odczekania okresu trzech lat. Uważa się, że 
przemyślany i spójny proces oceny kwestii strategicznych byłby bardzo pomocny w procesie ABC, 
ale taką decyzję najlepiej podejmą delegaci. 

 


