Raport Intergrupy Podgórze 12.06.2021.
Gospodarzem Intergrupy była grupa Arka Biecz. Spotkanie rozpoczęło się Modlitwą o Pogodę
Ducha, następnie przeczytano 12 Tradycji i 12 Koncepcji Anonimowych Alkoholików.
Rzecznik przedstawił plan spotkania.
1. Sprawdzenie obecności mandatariuszy, oraz wypowiedzi w skrócie każdego przedstawiciela
grupy.
• Kiedy i czy odbywają się mitingi.
• Informacje z grupy.
• Czy grupa niesie i w jaki sposób posłanie na zewnątrz.
• Czy grupa posiada literaturę AA i rozprowadza poza spotkaniami.
• Czy grupa potrzebuje pomocy w realizowaniu 5 tradycji AA.
2. Informacje od służb intergrupy.
• Delegaci do RR - Majka i Stanisław
• Delegat do KSK - Mirek
• Kolporter - Sebastian
• Łącznik Internetowy - Norbert
• Rzecznik - Konrad
• Skarbnik - Sławek
3. Sprawy dotyczące działania w obszarze Informacji Publicznej.
• Dyżurny telefoniczny - Agata
• Koordynator Dyżurnych - Paweł
4. Sprawy związane z Pik.
5. Wybory na sekretarza Intergrupy.
6. Biuletyn Intergrupy Podgórze.
7. Sprawy dotyczące warsztatów i wydarzeń.
• Planowane warsztaty Intergrupowe
• Zlot Radości regionu Galicja
8. Sprawy bieżące wolne wnioski.
9. Wybór następnego miejsca spotkania.
10. Zakończenie spotkania deklaracją odpowiedzialności.
Ad.1.
” Arka” Biecz - mitingi dwa razy w tygodniu wtorek i czwartek godz.18. Do 10 osób na mitingu
grupa posiada literaturę AA.
„Filip” Tarnów - grupa funkcjonuje, mitingi sobota godz.8. Przyjezdne osoby, nawet do 30 osób.

„Iskra „Tuchów - mitingi niedziela godz.17. Uczestniczących od 6 do 12 osób. Grupa posiada
literaturę AA.
„Jest Sposób” Nowy Sącz - mitingi wznowione wtorek godz 18 na Wielkiej Księdze, sobota godz
18. Nowe wybory służb, grupa posiada literaturę, raz w miesiącu odbywają się mitingi spikerskie.
„Kinga” ZK - przekazywana literatura, mitingi prawdopodobnie wznowione będą od lipca w ZK
na Konarskiego, mitingi na skype w niedzielę o godz.15. ( więcej informacji udziela Janusz
z Nowego Sącza)
„Nadzieje” Gorlice - mitingi środa i piątek godz.19, mało osób. Mitingi na detoksie mają się
odbywać. Grupa posiada literaturę AA.
„Nadzieja” Tarnów - mitingi wznowione, środa godz 18. różna frekwencja osób, brak służb.
Grupa posiada literaturę AA.
„Oaza” Bochnia - mitingi środa, niedziela godz.18. Nowe osoby na grupie.
„Rafał” Brzesko - mitingi poniedziałek i piątek godz.18. Grupa niesie posłanie na terapie
uzależnień w Brzesku. Nowe osoby na grupie. Grupa posiada literaturę AA.
„Wincenty” Tarnów - grupa zawieszona z likwidacja Piku.
„Wrzos” Grybów - mitingi sobota, niedziela godz.18. Nowe osoby na grupie.
ZK mitingi stacjonarne wstrzymane wszystko się wyjaśni w czasie.
Ad.2
Delegaci do RR Majka i Stanisław.
Raport został przedstawiony bardzo szczegółowo. Cały raport jest dostępny na stronie internetowej
www.aagalicja.pl.
Delegat do KSK Mirek.
W Komisji Literatury i Publikacji trwają prace nad ulotką dla pracowników z z oświaty. Szukane są
osoby do napisania signbook, dla osób niesłyszących i głuchoniemych. Zmieniają się środki
przekazu, wszystko idzie z postępem. Odpowiednie komisje brały udział w odpowiednich
wyborach. Dzielą się swoim doświadczeniem osoby niepełnosprawne. Zachęca bardzo serdecznie
wszystkich do pisania swoich historii. Do raportu dołączona informacja o zrzeczeniu się praw
autorskich dla osób chętnych do napisania swojego doświadczenia na drodze do trzeźwości.
Załącznik poniżej.
Kolporter Sebastian. Zachęca do zakupu literatury. Dużo dostępnej literatury dla każdego się coś
znajdzie.
Łącznik Internetowy Norbert rezygnuje ze swojej służby która trwała 3 lata, szukana jest osoba
na jego miejsce, przedstawił funkcje jakie obowiązują na stanowisku. Na chwilę obecną brak osób
chętnych.
Koordynato Dyżurnych Paweł - nieobecny.
Skarbnik Sławek nieobecny zastępował go Robert z grupy „Jest Sposób” z Nowego Sącza.

Stan konta Intergrupy wynosi 1862,91 zł. Została przekazana suma 900 zł na BSK.
Rzecznik Konrad. Intergrupa poniosła koszty prawie 2000 tysięcy złotych. Została wystawiona
faktura za spoty na kwotę 1000 złotych, oraz faktura za nieobecny Pik 600 złotych, za ogrzewanie
lokalu. W stałym kontakcie z służebnymi, oraz grupami. Cały czas zachęca do objęcia służby
Łącznika Internetowego.
Ad.3.
Agata poinformowała, że od ostatniej Intergrupy wzmożony został ruch telefoniczny. Osoby
dzwoniące pytają o wskazówki, gdzie szukać pomocy. Dzwonią osoby uzależnione, oraz ich
rodziny i przyjaciele. Osoby uzależnione informowane są o mitingach w odpowiednich dla nich
lokalizacjach, oraz kontaktowane z osobami , które mogą ich zabrać na pierwszy miting. W
kontakcie z koordynatorem G12 Iwoną.
Koordynato Dyżurnych Paweł – nieobecny
Ad.4.
Na obecną chwilę szukany jest lokal, który by mógł zostać siedzibą Piku.
Ad5.
Nowym Sekretarzem Intergrupy został Grzesiek z grupy „Rałał” z Brzeska.
Ad.6.
Nieobecne osoby zajmujące się redagowaniem biuletynu. Biuletyn można zamówić drogą meilową.
Każdy może napisać swoja historię i przesłać na adres meilowy redakcji.
Ad.7.
Grupa „Rafał” z Brzeska organizuje warsztaty kroków 24 lipca w Gnojniku. Nie będzie spikerów
cała część warsztatów będzie należała do osób uczestniczących. Dałączony plan warsztatów.
Zlot Radości w Muszynie odbędzie się 24-26 września, są wolne miejsca. Koordynator Janusz
zachęca do wzięcia udziału w zlocie byśmy się mogli wspólnie z rodzinami cieszyć nasza
trzeźwością.
Ad.8.
Następne miejsce spotkanie Intergrupy - Brzesko Grupa „Rafał” 14.08.2021 godzina 10
Ad.9.
Pożegnanie Deklaracją Odpowiedzialności.
Raport sporządził Grzesiek.

O św i ad czen i e
Oświadczam, że w przypadku podjęcia decyzji o publikacji mojego listu wyrażam
zgodę na jego upublicznienie w czasopiśmie „Pismo Anonimowych Alkoholików w Polsce
Zdrój. Wydanie dla Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych – Nadzieja”, dla którego
właściwy jest numer ISSN 2657-6139, oraz w utworze zbiorowym wydanym w formie
książkowej, których wydawcą jest Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików w Polsce z siedzibą w Warszawie, dla której właściwy jest numer KRS 20923.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu przez
Fundację Biuro Służby Krajowej AA w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 20, na
potrzeby przeprowadzenia procesu wydawniczego, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)”.

………………………

………………..………………………………….

data

podpis

……………………………………………………………………………………………………………………….
Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych
Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, iż:
•

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików w Polsce, 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 20;

•

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@aa.org.pl;

•

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przeprowadzenia procesu wydawniczego
czasopisma „Pismo Anonimowych Alkoholików w Polsce Zdrój. Wydanie dla Zakładów Karnych
i Aresztów Śledczych – Nadzieja”, dla którego właściwy jest numer ISSN 2657-6139, oraz utworu
zbiorowego wydanego w formie książkowej;

•

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji procesu wydawniczego;

•

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody;

•

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

•

podanie danych osobowych jest dobrowolne.

INTERGRUPA PODGÓRZE

Warsztaty AA
„MIŁOŚĆ JEST
NAJWIĘKSZYM
DAREM”
GNOJNIK
24 LIPCA 2021

PROGRAM WARSZTATÓW

9.00- 9.30 Sprawy organizacyjne
9.30 – 10.30 Warsztat 1 Kroki 1-2-3
Życie to nie moja sprawa- to sprawa
Boga.
10.30 – 10.40 Przerwa
10.40 – 11.40 Warsztat 2 Kroki 4-5-6
Wyzwalająca prawda.
11.40 – 11.50 Przerwa
11.50 – 12.50 Warsztat 3 Kroki 7-8-9
Przebaczenie wolności drogą.
12.50 – 13.20 Obiad
13.20 – 14.20 Warsztat 4 Kroki 10-11-12
Działanie to podstawa do zdrowienia i
szczęśliwego życia.
14.20 – 14.30 Przerwa

Miejsce warsztatów:
Gnojnik 300
Oplata organizacyjna 10 zł.
Organizator Gr. AA Rafał z Brzeska
Kontakt:
tel – Paweł 534 193 946

14.30 – 15.30 Warsztat 5
Z drugiej strony lustra.
15.30 – 15.40 Przerwa
15.40 - ……… Zakończenie Mityng

