
Możesz pomóc, czas jest na wagę złota... 
WOLONTARIAT
Najlepszy dar, jaki możesz zaoferować, to  twój czas. 
Jeśli masz do dyspozycji pół roku albo rok, 
zapraszamy do nas. Poznaj, czym jest życie 
ludzi ubogich. W ten sposób w pełni zrozumiesz 
ich  sytuację i nauczysz się, jak wraz z nimi 
rozwiązywać ich problemy. ATD jest światowym 
liderem wolontariatu długoterminowego (na cały 
etat).

Mając kilka godzin w tygodniu, możesz 
wesprzeć realizację jednego z naszych projektów.  
Włącz się w   prowadzenie Biblioteki Podwórkowej 
albo  przyjdź na Spotkanie Dialogu i Solidarności. To 
tylko przykładowe propozycje. 

Możliwości jest znacznie więcej!

„Od czasu do czasu” to całkiem dużo! Niekiedy 
jednorazowe wsparcie profesjonalisty może ułatwić 
nam działania. Tłumacze, prawnicy, graficy, 
informatycy, muzycy, aktorzy – dla każdego mamy 
ważną misję!

.

...Ale inny rodzaj wsparcia też się przyda
DAROWIZNY
Nawet najmniejsza darowizna finansowa pomoże 
nam działać na rzecz osób najuboższych.  
Chętnie rozliczamy się z każdej złotówki. 

Wpłaty prosimy kierować na rachunek: 
ATD Czwarty Świat 
Ul. Grenadierów 34 lok. U1 
04-073 Warszawa

Numer rachunku:  
Bank Millenium 
38 1160 2202 0000 0000 7346 9569

W tytule przelewu:  
Darowizna na rzecz działalności statutowej

Niejednokrotnie przydałyby się nam również 
dary rzeczowe lub darmowe usługi, np. używany, 
ale sprawny sprzęt biurowy, lub druk materiałów 
informacyjnych. 

Te podarki prosimy konsultować z biurem ATD.

Jak przekazać 1% na naszą działalność?
Wystarczy, że w rozliczeniu PIT, w części poświęconej 
przekazaniu 1%,  wpiszą Państwo nasze dane:

ATD Czwarty Świat w Polsce 
KRS 0000237930

jako cel szczegółowy można dodać: 

Działalność statutowa ATD Czwarty Świat 

Dziękujemy!

„Tam, gdzie 
ludzie skazani są 

na życie w nędzy, prawa 
człowieka są łamane.  

Jednoczenie się dla ich 
poszanowania jest najświętszym 

obowiązkiem”.
o. Józef Wrzesiński  

17.X.1987, Paryż, Plac Wolności 
i Praw Człowieka

ATD CZWARTY ŚWIAT W POLSCE
Warszawa 
ul. Grenadierów 34 lok. U1 
04-073 Warszawa

Kielce 
ul. Krakowska 17 
25-029 Kielce

Kontakt telefoniczny (Warszawa)  
(22) 616 10 20 lub 505 222 609

Adres email: polska@atd-fourthworld.org 
www.atd.org.pl , www.facebook.com/atdpolska



ATD Czwarty Świat to międzynarodowy ruch  
zrzeszający ludzi z wielu środowisk, o  różnej 
narodowości i przekonaniach, którzy wspólnie 
walczą z nędzą oraz wykluczeniem społecznym.

Założycielem organizacji był mieszkający 
we  Francji ksiądz polskiego pochodzenia - Ojciec 
Józef Wrzesiński (1917-1988). Doświadczywszy 
w dzieciństwie cierpienia i poniżenia z powodu 
biedy, postanowił zamieszkać i pracować wśród 
bezdomnych rodzin w podparyskim obozie Noisy-
le-Grand.

Dziś Ruch działa w 30 krajach na całym świecie. 
Posiada status konsultacyjny przy UNICEF, UNESCO, 
ONZ i Radzie Europy.

ATD  prowadzi  projekty  kulturowe oraz promujące 
współudział obywatelski.

W Polsce ATD działa od 1998 roku, kiedy 
to wolontariusze zaczęli się spotykać z bezdomnymi 
na kieleckim dworcu PKP. ATD obecne jest również 
w Warszawie, gdzie prowadzone są różne działania 
na rzecz walki z ubóstwem  i wykluczeniem 
społecznym. 

Nasza organizacja współpracuje m.in. z   PRiPS, 
RPD, RPO, jednostkami administracji terenowej, 
przedstawicielami świata akademickiego różnych 
dziedzin, a także z   niektórymi organizacjami 
pozarządowymi.

BIBLIOTEKI PODWÓRKOWE
Czasem jest to ławka w zaułku, czasem klatka 
schodowa. W najbardziej zaniedbanych dzielnicach 
czytamy wspólnie  z dziećmi, dyskutujemy 
o ważnych sprawach, pokazujemy, jak zdobywać 
wiedzę i że warto to robić!

SPOTKANIA DIALOGU I SOLIDARNOŚCI
Kontaktujemy osoby dotknięte ubóstwem 
z  ekspertami zajmującymi się nim zawodowo 
i naukowo. Ułatwiamy wymianę wiedzy, własnych 
doświadczeń oraz pomysłów na walkę z nędzą.

DJYNAMO
Działamy z młodzieżą 
o różnych doświadczeniach 
życiowych. 

Zachęcamy do dialogu i wyrażania 
siebie. Wspólnie z młodymi 
organizujemy warsztaty, spotkania 
integracyjne, debaty i seminaria.

DZIAŁALNOŚĆ RZECZNICZA
Badamy i opisujemy nędzę oraz problemy 
osób żyjących w skrajnym ubóstwie. Pomagamy 
w wymianie wiedzy między dziennikarzami, 
urzędnikami i społeczeństwem. 

Wspieramy osoby w trudnej sytuacji życiowej 
w   kontaktach z administracją publiczną 
oraz instytucjami.

Ubóstwo jest formą 
przemocy. 

Prowadzi do uprzedzeń, 
upokarzania i uciszania ludzi. 
Niszczy ludzkie życie i stanowi 

największą przeszkodę w budowaniu 
zrównoważonego świata, w którym 

panuje pokój.

W nędzy żyje prawie 3 mln 
Polaków.

RUCH TAPORI
Na całym świecie organizujemy spotkania 

dzieci (7–12 lat). Zachęcamy je do marzeń 
i wiary we własne zdolności oraz w to, 

że mogą wyrwać się z nędzy i wraz 
z innymi dziećmi działać przeciw 
wykluczeniu społecznemu. 

Przełamujemy bariery powstające 
już  w  tym wieku na tle statusu 
finansowego. 

Więcej na: www.pl.tapori.org


