WNIOSEK 16
Jeśli jakiś wniosek w Treści i Zamiarze , był wysłany i nie udało mu się uzyskać consensusu
lub nie został zatwierdzony na dwóch kolejnych Konferencjach Służb Światowych, (wtedy)
proponowane wcześniej Treść i Zamiar moga nie być sugerowane Wspólnocie w
konferencyjnym dokumencie przygotowawczym CAR/ konferencyjnym procesie
zatwierdzania CAT lub na Konferencji Służb Światowych -przez jeden cały cykl
konferencyjny.
Zamiar: dysponować wspólnotowym czasem i procedurami podejmowania decyzji w sposób
odpowiedzialny i efektywny
Wnioskodawca: Wolontariusze i Regiony Południowej Kalifornii
Wpływ na finanse: Nie ma
Uzasadnienie Regionu: Odsuwajac na jakiś czas pomysły i wnioski które nie były rozwinięte,
wniosek ten daje Konferencji Służb Światowych możliwość żeby spożytkować swój
limitowany czas i zasoby na sprawy które (już) zdobyły szerokie zainteresowanie i wskazówki
od ogółu by o nich decydować.
Daje także wnioskodawcy danego wniosku czas na rozwinięcie pomysłu i zbudowanie
większego zrozumienia i jednomyślności w obrębie wspólnoty. Wniosek ten pozwoli nam
ulepszyć pełnienie naszych służb i radzić sobie przy trudnościach i procedurach które nie
przynosza spójnych lub korzystnych rezultatów.
Odpowiedź Służb Światowych: Wniosek ten wydaje się być zgodny z duchem
podejmowania decyzji opartych na konsensusie (jedności): Jeśli pomysł był omawiany
wielokrotnie i nie ma poparcia, pozwala Konferencji na przerwę zanim znowu podejmie ten
pomysł.
Zgadzamy się z duchem pomysłu i pomysłami wyrażonymi w uzasadnieniu wniosku, ale
mamy obawy że tak napisany wniosek może być trudny do zastosowania i może mieć
niezamierzone konsekwencje. Nie jesteśmy pewni jak Konferencja Światowa uwzględni np.
wnioski troche się różniace lub wnioski które które sa bardzo różne ale maja ten sam zamiar.
Na przykład, zamiarem tego wniosku jest “ używać wspólnotowego czasu i procedur
podejmowania decyzji w sposób odpowiedzialny i efektywny.” Możemy wyobrazić sobie
wiele innych wniosków które mogłyby mieć ten sam zamiar. Także ten wniosek nie wychodzi
z nowa informacja która mogła by się pojawić, co motywowałoby Konferencję Służb
Światowych żeby brać pod uwagę ta sama kwestię jeszcze raz.
Udoskonalanie skuteczności Konferencji Światowej było naszym celem przez wiele cykli i
doceniamy że uczestnicy myśla o tym jak udoskonalić wspólny tydzień razem i dysponować
czasem Konferencyjnym w sposób odpowiedzialny, ale nie mamy pewności czy ten pomysł
jest praktycznym sposobem na osiagnięcie tego.
Wpływ na zasady: nie ma

