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Duma
Drodzy Przyjaciele,
Oto  raport  z  naszej  działalności  w  roku 
2011.  Co było  najistotniejsze  w  minionym 
roku?  Trudno  byłoby  mi  na  to  pytanie 
odpowiedzieć. Dla każdego z wolontariuszy, 
dla  każdego  z przyjaciół,  rok  2011  zapisał 
się  zapewne  w  innych  kolorach,  niekiedy 
bardzo  radosnych,  ale  niekiedy  może 
smutnych.  Ale  wszyscy  wiemy,  że  jeśli 
chodzi  o  los  najuboższych,  to  niewiele 
było prawdziwych oznak poprawy.

W  tym  roku  postanowiliśmy  sporządzić 
raport krótszy niż w poprzednich latach. Do 
tej  pory  raporty  roczne  były  bardzo 
szczegółowe, powielając wzór z pierwszych 
lat  istnienia  naszego  stowarzyszenia.  Tym 
razem  chcielibyśmy  wykorzystać  raport 
roczny jako zwięzłą broszurę prezentującą 
nasz Ruch; jako swego rodzaju „wizytówkę” 
Ruchu, której lektura może zachęcić innych 
do  przyłączenia  się  do  Ruchu  ATD
w  Polsce.  Dlatego  będziemy  Wam 
wdzięczni  za  wszelkie  uwagi  krytyczne do 
tego tekstu. 

Cóż więc powiedzieć o roku 2011?

Józef  Wrzesiński  w  głośnym  wywiadzie 
opublikowanym  przez  francuski  dziennik 
„La  Vie”  na  pytanie  dziennikarza:  „Ojcze 
Józefie,  a  gdyby  wyrazić  krótko  to,  co 
najważniejsze?”  –  odpowiedział  jednym 
słowem:  „Duma”.  Trzeba,  abyśmy  umieli 
przywrócić dumę tym osobom, które na co 
dzień  zmagają  się  z  nędzą,  prowadząc 
walkę  bodaj  najbardziej  wyczerpującą
i najmniej rozpoznaną ze wszystkich. 

Otóż  dla  nas,  w  roku  2011,  oczywiście
i  przede  wszystkim  źródłem  dumy  jest 
Tereliza  Braun,  która  dnia  4  czerwca,
w  kolejną  rocznicę  zwycięskich  wyborów
z  1989  roku,  które  otworzyły  Polakom 
drogę  do  wolności  i  do  społeczeństwa 
obywatelskiego,  wraz  z  trzydziestoma 
innymi osobami została przyjęta w Pałacu 
Prezydenckim  i  udekorowana  przez 
Prezydenta  RP  krzyżem  kawalerskim 
Orderu  Odrodzenia  Polski.  Możemy  być 
dumni,  że  należymy  do  stowarzyszenia, 
zrodzonego  w  Polsce  z  zaangażowania 
takich osób jak Tereliza, która nie tylko jest 
niezastąpioną  tłumaczką,  lecz  także 

umysłem i sercem inspiruje innych, zawsze 
wsłuchana  w  głos  najbardziej 
potrzebujących i dotkniętych przez los w jej 
otoczeniu.

Postarajmy się tę dumę przekazać także im. 
Na tym między innymi polega sens naszego 
zaangażowania jako przyjaciół ATD.

Nie  jest  tajemnicą,  że  Tereliza  Braun  za 
kilka  tygodni,  w  końcu  maja  2012  roku, 
obchodzić będzie swoje 80 urodziny. O ile 
dzień 4 czerwca 2011 r. był dla nas okazją 
do wielkiej dumy, o tyle najbliższe miesiące 
niech  nam  dostarczą  wielu  okazji  do 
uczenia się w dalszym ciągu od Terelizy, co 
to  znaczy  być  zaangażowanym  wraz
z  ruchem  ATD,  tym  zaangażowaniem  na 
miarę każdego, niezbędnym, aby pewnego 
dnia  –  jak  z  uporem  powtarza  Tereliza  – 
„zlikwidować nędzę”. 

Pierre Klein, 25 marca 2012
Koordynator Krajowy ATD Polska

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia





Biblioteki podwórkowe 
W  roku  2011  działały  cztery  Biblioteki 
Podwórkowe  w  Warszawie:  na  Targówku, 
Pradze  Południe,  Olszynce  Grochowskiej
i  Wrzecionie  oraz  jedna  na  kieleckim 
Czarnowie.  Projekt  rozwijał  się  bardzo 
dynamicznie.  Oprócz  czytania  z  dziećmi 
prowadziliśmy  również  warsztaty  twórcze  dla 
przedszkolaków  i  organizowaliśmy  liczne 
imprezy  takie  jak:  Festiwale  Lata,  Pikniki 
Naukowe czy obchody Dnia Uchodźcy. Ważne 
było  również  wspólne  wyjście  z  podwórka  tj. 
wycieczka  rodzin  i wolontariuszy  do  Centrum 
Nauki  Kopernik  i  uczestnictwo  w  warsztatach 
familijnych.  Dzięki  tym  inicjatywom  mogliśmy 
pogłębić  nasze  relacje  z  dziećmi  i  ich 
rodzicami.  Mieliśmy  wiele  okazji  do  rozmów, 
które  pomagały  nam  lepiej  rozumieć,  co  te 
rodziny  przeżywają  i  czego  potrzebują,  a  to
z  kolei  dało  nam  obraz  tego,  jak  można 
wspierać  je  w  ich  dążeniach  i  marzeniach
 o lepszej przyszłości dzieci.

Pod koniec roku musieliśmy niestety zakończyć 
projekt  na  Pradze  Południe  ze  względu  na 
stopniowe wysiedlanie mieszkańców podwórek, 
na  których  się  spotykaliśmy.  Przygotowaliśmy 
wraz  dziećmi  pamiątkowy  album  dokumentu-
jący  trzy  lata  naszej  wspólnej  historii.  Będzie 
nam  przypominać  o  wszystkich  radosnych 
chwilach spędzonych razem.

Bardzo  dynamicznie  rozwijał  się  natomiast 
projekt  w  Ośrodku  dla  Uchodźców.  Dołączyło 
do nas  około piętnastu wolontariuszy. Dało to 
nam,  niespodziewanie,  nowe  perspektywy, 
takie  jak  możliwość  zorganizowania  kursu 
polskiego dla uchodźców z Konga i Kamerunu 
oraz lekcji języka rosyjskiego dla wolontariuszy 
chcących  pogłębiać  relacje  z  uchodźcami
z Kaukazu.

Z  rodzinami  związanymi  z  Biblioteką 
Podwórkową  na  Olszynce  Grochowskiej 
przygotowaliśmy  książkę  kucharską  i  dużo 
rozmawialiśmy  na  temat  szkoły  i  równego 
dostępu  do  edukacji.  Zacieśniliśmy  naszą 
współpracę  z  pracownikami  działającej  na 
osiedlu świetlicy oraz OPS i Urzędem Dzielnicy. 
Nawiązaliśmy również kontakt z organizacjami 
pozarządowymi działającymi w obszarze sztuki 
zaangażowanej społecznie.

W sierpniu na warszawskim Wrzecionie ruszył 
pilotażowy  projekt  realizowany  przez 
pracowników  Mediateki  START  –  META. 
Bibliotekarze-wolontariusze  chodzą  po 
okolicznych podwórkach i zachęcają dzieci do 
czytania  i  uczestniczenia  w  zajęciach,  które 
odbywają się, w zależności od pogody, na placu 
zabaw  bądź  w  pomieszczeniach  mediateki. 
Inicjatywa  ta  pozwala  dotrzeć  do  tych  dzieci, 

które  same  z  siebie  nie  przyszłyby  do  takiej 
instytucji,  mimo  iż  mieszkają  tuż  obok  niej. 
Bibliotekarze starają się wzbudzić w przyszłych 
małych  czytelnikach  apetyt  na  czytanie  oraz 
zapoznać  z  mediateką  i  jej  pracownikami, 
mając nadzieję, że dzięki temu dzieciom będzie 
potem  łatwiej  samodzielnie  korzystać  ze 
zbiorów biblioteki.

W  Kielcach  Biblioteki  Podwórkowe  odbywają 
się  na  Czarnowie.  Gdy  pogoda  dopisuje, 
wolontariusze wraz z kocami, stołkami i walizą 
pełną  książek  instalują  się  między  blokami,
w  miejscach  widocznych  z  okien.  Gdy 
nadchodzą  zimniejsze  dni  prowadzą  zajęcia  
w zaprzyjaź-nionej Bibliotece Publicznej.

Nasz  projekt  wzbudza  coraz  większe 
zainteresowanie  wśród  wolontariuszy.  W  tym 
roku w nasze działania zaangażowanych było 
aż 55 ochotników.  Wielu  z  nich  uczestniczyło 
w  majowym  szkoleniu  dla  Bibliotekarzy 
Podwórkowych. Z częścią łączy nas już długa, 
bo dwu-,  trzy-  a  nawet  niespełna czteroletnia 
historia.  Część  wspiera  naszą  inicjatywę  od 
niedawna.  Są  też  nowi  zapaleńcy,  którzy 
planują  zaszczepić  projekt  w  Gdańsku 
i Bydgoszczy.





Pokolenie 2010 c.d.
Ruch  ATD  w  Polsce  rozwija  się  m.in.  dzięki 
zaangażowaniu  młodych  ludzi  z  różnych 
środowisk, którzy widzą sens i czerpią radość ze 
wspólnego działania. 

Pierwszym  ważnym  momentem  współpracy
z  młodzieżą  było  europejskie  spotkanie  na 
Uniwersytecie Warszawskim w lutym 2004 roku. 
W roku 2007 kilku młodych Polaków przemierzało 
Europę w Karawanie Przyjaźni, przeprowadzając 
w  różnych  miastach  Europy  twórcze  warsztaty. 
Od  2008  roku  wolontariusze,  głownie  ludzie 
młodzi,  organizują  regularne  zajęcia  dla  dzieci
i ich rodzin: Biblioteki Podwórkowe. Także w roku 
2008  w ramach projektu „Ona ma 60 lat, ja 20… 
no i co?” obchodziliśmy 60. rocznicę podpisania 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.     Rok 
2010,  ogłoszony  Europejskim  Rokiem  Walki
z  Ubóstwem,  był  rokiem szczególnej  mobilizacji 
młodych  osób,  także  tych  ze  środowisk 
marginalizowanych.  Na  zjeździe 
międzynarodowym  w  Jambville  we  Francji  300 
młodych  Europejczyków  spotkało  się  by 
opracować wspólne przesłanie.

W roku  2011,  Europejskim  Roku  Wolontariatu, 
podtrzymywaliśmy  współpracę  z  młodzieżą 
poprzez  różnorodne  działania  promujące 
zaangażowanie  społeczne.  W  maju,  w  ramach 
Europejskiego  Tygodnia  Młodzieży  zorganizo-
waliśmy  kilkudniowe  spotkanie  zakończone 
debatą  w  siedzibie  Świętokrzyskiego  Urzędu 
Wojewódzkiego pod hasłem  Wolontariat przeciw 
wykluczeniu.  Debata  „open  space”  zgromadziła 
młodzież z ośrodków terapii Monar, wolontariuszy 

Bibliotek  Podwórkowych,  studentów  i  uczniów 
oraz decydentów i ekspertów ds. młodzieżowych. 
Dyskusje  podnosiły  kwestie  znaczenia 
wolontariatu,  jego  dostępności  dla  osób 
doświadczających  ubóstwa  i  wykluczenia  oraz 
funkcji,  jakie może spełniać i  barier,  które może 
przełamywać. 

Konkluzje  i  rekomendacje  zostały  zebrane
w  broszurze  i  były  później   promowane  przez 
grupę śmiałych wolontariuszy ATD, którzy w lipcu, 
w  ciągu  pięciu  dni  przemierzyli  na  rowerach 
400 km  na  trasie  Strzelce  Opolskie–Wyszków.
W ramach  dwutygodniowego  letniego  spotkania 
rowerzyści  i  inni  młodzi  wolontariusze 
przygotowywali „Karawanę rowerową”, goszczeni 
przez mieszkańców zaprzyjaźnionego Schroniska 
dla  bezdomnych Stowarzyszenia Barka Strzelce 
Opolskie  oraz  przez  pacjentów  Ośrodka  Monar
w  Wyszkowie.  W  spotkaniu  wzięli  udział  także 
młodzi  goście  z  zagranicy:  Francji,  Szwajcarii, 
Słowenii  i Turcji.  Latem,  młodzi  związani
z  Ruchem  ATD  w Polsce  wzięli  również  udział
w  między-narodowych  obozach  młodzieżowych 
zagranicą: w domu Haus Neudorf w Niemczech 
oraz w Champeux we Francji.

Broszura  Wolontariat  przeciw  wykluczeniu oraz 
sprawozdania  z  letniego  projektu  „Karawana 
rowerowa”  są  dostępne  na  naszych  stronach 
internetowych. 
Broszura: www.atd.org.pl/article581.html 
Sprawozdania: www.atd.org.pl/article627.html 

Pod koniec roku 2011 ruszyły regularne spotkania 

dyskusyjno-warsztatowe  młodych,  celem 
przygotowania  stanowiska  wobec  idei 
zrównoważonego  rozwoju  pod  kątem  Szczytu 
Rio+20 w czerwcu 2012. 

W  roku  2011,  w  kierowanych  do  młodzieży 
projektach  „Pokolenie  2010  c.  d.”  wzięło  udział 
około 100 młodych Polaków.

Realizacja projektów młodzieżowych była możliwa 
m.in.  dzięki  finansowemu  wsparciu  Programu 
„Młodzież w Działaniu”, Programu młodzieżowego 
Rady  Europy  oraz  środków  Międzynarodowego 
Ruchu ATD.

W  kwietniu  2011  na  uroczystym  spotkaniu
w  Ministerstwie  Edukacji  Narodowej  powołana 
została Polska Rada Organizacji  Młodzieżowych 
(PROM). Młode wolontariuszki ATD uczestniczyły 
w  pracach  grupy  inicjatywnej,  która  opracowała 
statut  i  zasady  funkcjonowania  sieci.  Jest  to 
pierwsza  sieć  tworzona  przez  młodzież  i  dla 
młodzieży,   a  ATD  pragnie  włączać  się  w  jej 
działanie,  aby  przypominać  o  potrzebach
i potencjale młodzieży wykluczonej. Od początku 
istnienia  PROM-u  ATD  we  współpracy
z  Monarem,  włącza  się  w  projekt  konsultacji 
młodzieżowych  ,,dialog  usystematyzowany”,  tak 
aby głos młodzieży był słyszany w Europie. 
Do tej pory ATD było członkiem wspierającym, ale 
po  dokonaniu  zmian  w  statucie  i  powołanie 
komisji  młodzieżowej,  będzie  mogło  uzyskać 
statut członka pełnego. Młodzi wolontariusze ATD 
planują  działać  w  ramach  grupy  ds.  polityki 
młodzieżowej. 

http://www.atd.org.pl/article581.html
http://www.atd.org.pl/article627.html




 Spotkania Dialogu i Solidarności
W ciągu  tego  roku  spotkania  osób  dorosłych 
odbywały się regularnie w Kielcach co tydzień, 
a w Warszawie raz lub dwa razy w miesiącu. 
W  naszych  dyskusjach  uczestniczyły  osoby 
mające  różne  życiowe  doświadczenia. 
Rozmawialiśmy  nie  tylko  o  trudnościach 
spowodowanych biedą, ale także o sposobach 
radzenia  sobie  i  wzajemnym  udzielaniu 
wsparcia w trudnych sytuacjach życia. W sumie 
na  spotkania  przychodziło  około  40  osób 
dorosłych.

Część  naszych  spotkań  poświęciliśmy  na 
przygotowanie  polskiej  delegacji  na  wyjazd 
w maju 2011 do Brukseli na Spotkania Dialogu 
i Solidarności  organizowane  przez  EAPN. 
Krajowe  Spotkanie  przygotowawcze  miało 
miejsce już tradycyjnie (od 2009 roku) w biurze 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dziesiąte  Europejskie  Spotkanie  osób 
doświadczających  ubóstwa,  odbyło  się
w dniach 13, 14 maja  2011 w Pałacu Egmont, 
w Brukseli.  Tematy,  wokół  których toczyła  się 
dyskusja,   dotyczyły ZATRUDNIENIA, PRACY
i  innych ZAJĘĆ podejmowanych przez  osoby 
bez  stałego  zatrudnienia,  przybliżając 
zaproszonym gościom rzeczywistość,  w  jakiej 
żyją  osoby  doświadczające  ubóstwa

i  społecznego  wykluczenia.  W  kontekście 
postępującego  kryzysu,  gdy  coraz  trudniej
o  stałe  zatrudnienie,  a  jednocześnie 
ograniczany  jest  dostęp  do  pomocy  socjalnej 
dla  osób  najbiedniejszych,  uczestnicy  byli 
szczególnie  zainteresowani  skutecznością 
instrumentów  wprowadzanych  w  ramach 
strategii  Europa  2020.  Oczekiwali  odpowiedzi 
na pytanie, w jaki sposób może ona wpłynąć na 
zmianę ich codziennego życia oraz przyszłości 
ich dzieci.

W  roku  2012  Ruch  ATD  Polska  przekazał 
pałeczkę przygotowań do brukselskich spotkań 
Stowarzyszeniu  „Otwarte  drzwi”,  które  także 
jest członkiem polskiej sieci EAPN.

Doświadczenie  ATD,  związane  z  przygotowa-
niami  polskiej  delegacji  jest  tematem artykułu 
opublikowanego  w  broszurze  zatytułowanej 
„Przełamać  bariery  -  wprowadzając  zmiany” 
wydanej przez EAPN w 2011 roku. Dokument 
ten  jest  dostępny  w  języku  angielskim  na 
stronie:

www.eapn.eu/images/stories/docs/eapn-
books/2012-participation-book-en.pdf

W  artykule znajduje  się  świadectwo  Marii, 

wolontariuszki ATD, która mówi tak:

„Jadąc  na  to  spotkanie  nie  mam  nic  do 
stracenia. Dla mnie to jest jakby misja. Nie jadę  
tam  tylko  ze  swoimi  problemami,  bo  są  to
w większości problemy całego społeczeństwa:  
sprawy  rodzinne,  bezdomność,  sprawy,  które  
ciągną się przez lata, a wystarczyłoby uzyskać 
pewne informacje, by je rozwiązać.

Im więcej spotykamy się z innymi ludźmi, tym 
lepiej  obieramy  ścieżkę.  Dowiadujemy  się  
przykładowo,  że  z  tego  kraju  działali  w  dany  
sposób  i  teraz  my  możemy  wypróbować  tę  
drogę. A i oni mogą brać przykład z nas! Jeżeli  
nie  będziemy  słuchać  tego,  co  inni  
doświadczający ubóstwa mają do powiedzenia,  
to nic nie zdziałamy. Musimy żyć jak rodzina,  
mimo że to ubóstwo z roku na rok jest coraz  
cięższe. 

Ja  już  trochę  wyszłam  z  tego  najgorszego 
ubóstwa  i  mogę  się  podzielić  radą  z  innymi,  
może  nawet  dać  przykład.  Jeżeli  będziemy 
razem:  grupa  osób  biednych  i  grupa 
solidaryzujących  się  z  nimi,  i  jeżeli  będziemy  
razem walczyć o równouprawnienie i o głos dla  
tych,  którzy  mają  gorzej,  to  możemy  coś  
zdziałać.”

http://www.eapn.eu/images/stories/docs/eapn-books/2012-participation-book-en.pdf
http://www.eapn.eu/images/stories/docs/eapn-books/2012-participation-book-en.pdf




Porady prawne oraz wsparcie indywidualne

W  2011  r.  obecność  Agaty  Nankiewicz, 
absolwentki  prawa,  w  stałej  ekipie  ATD 
w Warszawie  umożliwiła  stworzenie  regularnej 
oferty bezpłatnych porad prawnych. 

Dwa  razy  w  tygodniu  przez  2  godziny  każdy 
mógł  skorzystać  z  bezpłatnej  porady  prawnej
w  lokalu  ATD.  Informacja  o  tej  możliwości 
została  przekazana  do  OPS  Praga-Południe. 
Od 5 do 10 osób każdego tygodnia korzystało 
z  możliwości  uzyskania  porady  prawnej. 
Niektórzy przychodzili regularnie i korzystali ze 
wsparcia  przy  toczących  się  długotrwałych 
procesach. W 2011 r. z oferty bezpłatnych porad 
prawnych skorzystało około 90 osób.

Porady  prawne,  oprócz  spotkań  z  osobami 
przychodzącymi  na  dyżury  prawników, 
wymagały  dużo  pracy  po  poradach  tj.  analizy 
dokumentów,  stanu  faktycznego,  stanu 
prawnego.  Agata  Nankiewicz  współpracowała 
z 3 wolontariuszami podczas udzielania porad.

Porady  prawne  w  biurze  ATD  pozwoliły  nam 
odkryć  problemy,  z  jakimi  zmagają  się  osoby 
żyjące w ubóstwie:

1.  Brak poszanowania dla praw osób ubogich 

ze  strony  administracji,  pomocy  społecznej; 
nierozpoznawanie  osób  ubogich  jako  pełno-
wartościowych obywateli.

2.  Problemy  mieszkaniowe:  eksmisje
z powodu zadłużeń, zamieszkiwania bez tytułu 
prawnego, brak polityki  mieszkaniowej  m. st. 
Warszawy.

3. Brak waloryzacji  progów dochodowych,  co 
doprowadza  do  sytuacji,  że  osoby  żyjące  w 
ubóstwie  nie  są  uprawnione  do  uzyskania 
pomocy społecznej.

4. Brak  odpowiedniego  systemu  chroniącego 
osoby doświadczające przemocy domowej.

5. Brak  odpowiedniej  informacji  prawnej, 
nieznajomość  prawa  oraz  wykorzystywanie 
braku świadomości przez urzędników.
 
Młodzież  i  dorośli  zaangażowani  w  projekty 
ATD  również  korzystali  z  porad  prawnych. 
W niektórych  sytuacjach,  wolontariusze 
i członkowie  ekipy  stałej  również  wspierali 
osoby żyjące w ubóstwie przy okazji kontaktów 
z  administracją,  służbami  społecznymi  oraz 
innymi  NGO  zapewniającymi  schroniska 

w Warszawie.  Ciężko  jest  oszacować  ilość 
pracy, jaka została włożona w ww. działania, ale 
bardzo prawdopodobnym jest, że jest to więcej 
niż dwa pełne etaty.

Praca  ta  pozwoliła  również  odkryć  realia, 
w jakich żyją osoby doświadczające ubóstwa:

1. Administracja i profesjonaliści mogą zrobić co 
zechcą  z  ludźmi  w  potrzebie,  często  nie 
informują o prawach, jakie te osoby posiadają. 

2. Problemy  mieszkaniowe  i  zadłużenia  są 
problemami dotyczącymi wieli osób i powtarzają 
się,  stwarzają  duży  stres   w   życiu  osób 
z niskimi i bardzo niskimi dochodami.

3. Wiele osób  będących  w  trudnej  sytuacji 
(zadłużonych)  jest  zmuszonych  do  pracy  na 
czarno,  ponieważ  praca  legalna  w  połączeniu 
z odzyskiwaniem długów sprawi, że ich dochód 
będzie zbyt niski aby przeżyć.

Bazując  na podjętych działaniach warszawska 
ekipa  chciałaby  podjąć  nowe  inicjatywy, 
kontynuować  porady  prawne,  stworzyć  nowe 
grupy  tematyczne,  do  których  należałyby 
również osoby przychodzące na porady prawne. 





Warsztaty ,,Wrzesiński''
Od  2008  roku  grupa  przyjaciół  Ruchu:  ludzi 
nauki,  badaczy,  osób  odpowiedzialnych  za 
stowarzyszenie, spotyka się regularnie (raz na 
dwa  miesiące),  aby  przyglądać  się  sytuacji
w  kraju  dotyczącej  kwestii  ubóstwa
i  wykluczenia  przez  pryzmat  myśli  Józefa 
Wrzesińskiego.  W 2011  roku  jednym
z  istotniejszych  wydarzeń  było  z  pewnością 
poszerzenie się grona uczestników spotkań. Do 
2010  r.  w  spotkaniach  uczestniczyło  5  do
10  osób,  a  od  2011 r.  regularnie  już  ponad
10 osób.

Początek  roku  przyniósł  dobrą  nowinę  dla 
uczestników  warsztatów,  jaką  była  publikacja 
dwóch  artykułów:  Wiedza  prowadząca  do 
działania oraz  Ojciec Józef  Wrzesiński  i  nowa 
socjologia  ubóstwa w  przeglądzie  „Kultura
i  Społeczeństwo”  nr  3/2010  pod  tytułem 
"Poznać,  co  myślą  najbiedniejsi"  z  inicjatywy 
pani profesor Elżbiety Tarkowskiej.

Podczas spotkań dyskutowaliśmy m. in.:

• Premierowy  pokaz  filmu  Joseph  l’insoumis 
zrealizowanego  przez  telewizję  publiczną 
we  Francji  i  wyemitowanego  w  czasie 
wysokiej oglądalności 18 października 2011 
z  okazji  Międzynarodowego  Dnia  Walki
z  Ubóstwem;  film  zobaczyły  2  miliony 

widzów we Francji.
• Lektura roboczego  tłumaczenia  książki 

Francine de la Gorce na temat początków 
Ruchu ATD we Francji i jego założycieli.

Te  dyskusje  zaowocowały  podjęciem  przez 
kilku  uczestników  warsztatów  pracy  nad 
wydaniem  polskiego  tłumaczenia  książki. 
W redakcję tłumaczenia Terelizy Braun i Anieli 
Łysiak zaangażowali się m. in. Cezary Gawryś 
i  Anna  Kostrzewska-Bednarkiewicz.  Książka 
ukazała  się  w  księgarniach  w  przeddzień 
17 października 2011, a jej publikacja została 
wsparta  przez  Ambasadę  Francuską.  Pod 
koniec listopada w Warszawie odbyły się dwa 
spotkania  promocyjne:  w  Klubie  Inteligencji 
Katolickiej  oraz  w  Instytucie  Francuskim. 
Każde  ze  spotkań  zgromadziło  ponad  40 
uczestników.

Tak wydawca przedstawia książkę:

Czym  jest  wolontariat  długoterminowy  ATD, 
stworzony  przez  Józefa  Wrzesińskiego,
a  obecnie  liczący  już  blisko  430  mężczyzn  
i kobiet różnych narodowości (w tym ośmioro 
Polaków), pozwala zrozumieć wydana właśnie  
przez  Bibliotekę  WIĘZI,  na  zakończenie 
Europejskiego  Roku  Wolontariatu,  książka 
Francine  de  la  Gorce  „Z  podniesionym 

czołem”.

Autorka  książki,  Belgijka,  spotkała  założyciela  
ATD jako młoda osoba, w roku 1957, a wkrótce  
potem  została  jego  sekretarką  i  jedną 
z  pierwszych  wolontariuszek.  Towarzyszyła  
Józefowi  Wrzesińskiemu  w  pionierskich,  
najtrudniejszych  latach  budowania  podstaw 
Ruchu  ATD,  kiedy  spotykał  się  z  przeciwno-
ściami i niezrozumieniem.

Ukazuje go jako wielkiego wizjonera, człowieka 
porywczego, upartego i wrażliwego, przeżywa-
jącego  załamania,  ale  ożywionego  niezłomną 
nadzieją - na pokonanie nędzy, którą uważał za  
pogwałcenie  wszystkich  praw  człowieka,  i  na  
zbudowanie  wspólnie  z  ubogimi  prawdziwie  
braterskiego, solidarnego społeczeństwa.

Francine  de  la  Gorce  daje  też  osobiste  
świadectwo, jak żyć „z podniesionym czołem”:  
przez ostatnich kilka lat nie poddaje się w walce  
z  rakiem.  Przekonuje,  za  swoim  mistrzem,  
ojcem  Józefem  Wrzesińskim,  że  wszelkie  
nieszczęście,  jeśli  je  przeżywamy  wspólnie
z innymi, można zamienić w nadzieję.

Francine de la Gorce, Z podniesionym czołem. 
Przedmowa Pierre Klein, Biblioteka WIĘZI, 

Warszawa 2011





Rzecznictwo 
Ruch  ATD  w  Polsce  podejmuje  działania  na 
rzecz  zmian  systemowych.  W  dziedzinie 
rzecznictwa  staramy  się  współpracować 
z  innymi  organizacjami  pozarządowymi. 
Jesteśmy aktywnym członkiem Polskiej Koalicji 
Social  Watch  (PK  SW)  i  Polskiego  Komitetu 
European Anty-Poverty Network (PK EAPN). 

Polska  Koalicja  Social  Watch  powstała
w 2008 r.,  a w jej  skład wchodzi 12 federacji, 
koalicji  i  organizacji  (więcej  na  temat  Social 
Watch:  www.socialwatch.org).  Polski  Komitet 
EAPN powstał w 2007 roku. Obecnie tworzy go 
29 federacji i organizacji. (www.eapn.org.pl)

W  roku  2010  obie  sieci  organizacji  połączyły 
siły,  aby  w  Europejskim  Roku  Walki 
z  Ubóstwem  i  Wykluczeniem  Społecznym 
przygotować  wspólny  raport  dotyczący  tych 
zagadnień.  Jest  on  jedynym  w  Polsce 
opracowaniem, które ujmuje temat z tak wielu 
perspektyw.  Raport  wskazuje  również  na 
potrzebę zintegrowanego podejścia do polityki 
antydyskryminacyjnej i polityki przeciwdziałania 
ubóstwu,  ściślejszej  współpracy  organizacji 
sektora  pozarządowego  oraz  większej 
partycypacji  beneficjentów  w  debacie  nad 
kształtem  polityki  publicznej  w  tym  obszarze. 
Jeden  z  rozdziałów  raportu  jest  poświęcony 
doświadczeniom  ATD  Polska  z  przygotowań 

polskiej  delegacji  na  7.  i  8.  Spotkania  Osób 
Doświadczonych  Ubóstwem  i  Wykluczeniem, 
które  odbywają  się  każdego  roku  w  Brukseli. 
W ramach  promocji  raportu  zabieraliśmy  głos 
m. in. w dyskusji nad raportem podczas obrad 
sejmowej  Komisji  Sprawiedliwości  i  Praw 
Człowieka. 

Na  okoliczność  wydania  wspólnego  raportu 
członkowie PK SW oraz PK EAPN uruchomili 
petycję  poparcia  na  rzecz  Zrewidowanej 
Europejskiej Karty Społecznej wraz z listem do 
Prezydenta  i  Premiera  RP  apelującym
o  wznowienie  prac  i  zobowiązanie  do  jej 
ratyfikacji  wraz  z 
protokołem  skarg 
zbiorowych,  a  tym  samym 
jej  promocję  wśród  innych 
państw Europy. Karta, która 
dokładnie  50  lat  temu 
(18 października  1961  r.) 
stworzyła  podstawę 
włączenia  praw 
społecznych  do  kanonu 
praw  człowieka,  jest 
zarazem  bardzo 
praktycznym  narzędziem 
budowy  dialogu  pomiędzy  społeczeństwem 
obywatelskim a  rządem oraz  poprawy jakości 
życia,  poprzez  zapewnienie  obywatelom 

możliwości  składania  skarg  w  przypadku 
naruszenia praw. 

Więcej informacji na temat Zrewidowanej Karty 
Społecznej na blogu kampanii:
 http://petycja6606.wordpress.com  

W  listopadzie  2011  r.  ATD  Polska  wraz  ze 
Stowarzyszeniem  SOS  Wioski  Dziecięce, 
Stowarzyszeniem Interwencji  Prawnej oraz 
Koalicją  Karat  zawiązało  koalicję  na  potrzeby 
Powszechnego  Okresowego  Przeglądu  Praw 
Człowieka  UPR  2012  i  stworzyły  wspólny 
raport.  Universal  Periodic  Review  otwiera 
organizacjom  pozarządowym  możliwość 
aktywnego  udziału  w  procesie  monitorowania 
stanu implementacji wszystkich konwencji ONZ 
przyjętych przez Polskę. Ruch ATD w raporcie 
koalicyjnym  podniósł  problem  ubóstwa  dzieci 
jako przypadku naruszeń artykułów Konwencji 
o Prawach Dziecka z 1989 roku.  ATD Polska 
we  współpracy  z  organizacjami  z  koalicji,  jak
i  przedstawicielstwem ATD w Genewie będzie 
aktywnie lobbować rządy innych państw celem 
uzyskania  wyjaśnień  i  przyjęcia  rekomendacji 
co do zmian sytuacji. Sesja przeglądowa Polski 
w  siedzibie  Rady  Praw  Człowieka  nastąpi 
w maju 2012. Więcej na temat procedury UPR 
na stronie: http://www.upr-info.org/

http://www.upr-info.org/
http://petycja6606.wordpress.com/
http://www.eapn.org.pl/
http://www.socialwatch.org/
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Partnerstwo

Wezwanie  Wrzesińskiego,  „Jednoczenie  się 
(…)  jest  najświętszym  obowiązkiem”, 
widniejące  na  płycie  Praw Człowieka  jest  dla 
Ruchu  ATD  kluczem  do  nawiązywania 
partnerstwa.

W  2011  r.  zakończył  się  projekt  Innowacje 
2010,  przy  którym  ATD  współpracowało
z 4 głównymi partnerami. Jednym z celów tego 
projektu  było  propagowanie  partnerstwa
i  współpracy  między  osobami  żyjącymi
w  skrajnym  ubóstwie  a pracownikami 
socjalnymi.  Przyczyni  się  to  do  poprawy 
systemu  pomocy  społecznej,  czyniąc  go 
bardziej  skutecznym  i  skierowanym  do  tych, 
którzy  są  najbardziej  potrzebujący.  Projekt 
umożliwił  40  osobom  z  Polski :  osobom 
korzystającym  z  pomocy  społecznej,  pracow-
nikom socjalnym,  studentom i  wolontariuszom 
uczestniczenie  w  dyskusjach  oraz  poznanie 
międzynarodowych  aspektów  problemu 
w ramach  wizyt  w  Belgii,  Niemczech,  Francji 
i Polsce. 

Konkluzje  projektu  są  dostępne  na  stronie 
www.innov2010.eu.  Projekt  był  finansowany
w  ramach  projektów  partnerskich  Grundtviga. 

Zespół programu Grundtvig (Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji Narodowej) uznał projekt za 
przykład dobrej praktyki.

Projekt  był  unikalny  i  innowacyjny  z  co
najmniej  trzech  powodów:  był  partnerski
i  międzynarodowy,  opierał  się  nie  tylko  na  
współpracy międzysektorowej,  ale też włączał  
odbiorców usług oraz studentów i  wolontariu-
szy,  a także był  zróżnicowany pod względem 
sposobów oddziaływań.  (…)  Ważne  stały  się  
dla  mnie  słowa,  zachowania  tych  osób,
z którymi nie mam na co dzień do czynienia:  
klienci,  pracownicy  francuscy,  niemieccy,  
belgijscy.  Nie  do  przecenienia  są  nawiązane
w  wyniku  uczestnictwa  w  projekcie  kontakty  
osobiste i zawodowe. 

Marta S., Warszawa

Osobiście cieszę się, że mogłem być na takich  
spotkaniach  i  dzielić  się  swoim  doświadcze-
niem  i  mówić  w  imieniu  ludzi,  którzy  żyją
w  bardzo  trudnych  warunkach.  Podobało  mi  
się,  że  ludzie,  którzy  pracowali  w  socjalu  
zauważyli  niedociągnięcia  systemu  i  sami  
zorganizowali  swoje  stowarzyszenia  
pomocowe,  gdzie  człowiek  jest  postrzegany 

jako człowiek, nie jako następny do załatwienia.  
Dzięki takim spotkaniom wiem, jak ważne jest  
dzielenie  się  swoimi  doświadczeniami
i zrozumienie innych, którzy chcą pomagać, ale  
system związuje im ręce.

Adam K., Kielce

Tak  jak  i  w  latach  ubiegłych,  ekipa  stała
w Warszawie aktywnie uczestniczyła w pracach 
sieci  i  platform  organizacji  pozarządowych: 
Koalicji  Social  Watch,  Polskiego  Komitetu 
Europejskiej  Sieci  Przeciwdziałania  Ubóstwu 
(EAPN Polska),  Komisji  Dialogu  Społecznego 
ds. Pomocy Najuboższym Miasta Warszawy.

Również inne rodzaje partnerstwa pozwalają na 
realizację konkretnych projektów. Cieszymy się 
udaną  współpracą  z  Monarem  oraz  ze 
Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej  "Barka" 
w  Strzelcach  Opolskich  przy  projektach 
młodzieżowych;  z  Urzędem  do  Spraw 
Cudzoziemców,  Towarzystwem  Przyjaciół 
Dzieci  Ulicy  im.  Kazimierza  Lisieckiego 
„Dziadka”  czy  z Muzeum  Zabawek  i  Zabawy
w zakresie  projektów skierowanych do dzieci; 
oraz z Fundacją Korale przy pracy z dorosłymi.

http://www.innov2010.eu/




 Europejski Rok Wolontariatu 2011 oraz Polska Prezydencja w Radzie UE

Ruch ATD Polska uczestniczył bardzo aktywnie 
w  dwóch  ważnych wydarzeniach europejskich
w roku 2011: w Europejskim Roku Wolontariatu 
2011 oraz w Polskiej Prezydencji w Radzie Unii 
Europejskiej.

Projekt  Pokolenie  2010  c.d.  angażował 
młodzież  do  różnych  działań  podejmowanych 
w  ciągu  całego  roku  na  rzecz  promocji 
wolontariatu przeciwko wykluczeniu (patrz punkt 
Pokolenie 2010 c.d.).

Ekipa stała z Warszawy brała regularnie udział 
w  konsultacjach  rządu  polskiego  dotyczących 
rozwoju  wolontariatu  w  Polsce,  a  szczególnie 
działań  prowadzących  do  przygotowania 
pilotażowego  programu  długoterminowego 
wolontariatu w Polsce.

W  podobny  sposób  Ruch  ATD  w  Polsce 
uczestniczył  w  przygotowaniach  programu 
Europejskiego  Pawilonu  Wolontariatu,  które 
miały  miejsce  w Warszawie  w dniach  1  –  15 
września 2011.

Kolejna ważna inicjatywa Ruchu ATD dotyczyła 
zorganizowania  tygodniowego  seminarium 
dzięki  wsparciu  finansowemu  Ambasady 
Francuskiej.  W  dniach  22-28  sierpnia  2011 
w  Górach  Świętokrzyskich  odbyło  się 
Europejskie Seminarium pod hasłem: „Marzymy 
o  świecie  bez  nędzy,  świecie  sprawiedliwym,
w którym każdy miałby swoje miejsce", podczas 

którego 45 wolontariuszy Ruchu ATD z Francji, 
Luksemburga,  Polski  oraz  Szwajcarii  zadało 
sobie  trud  wyobrażenia  takiego  świata  oraz 
postawiło sobie pytanie, w jaki sposób poprzez 
wolontariat możemy ku niemu dążyć.

Podczas  sesji  warsztatowych  Seminarium 
powstała  Ziemia  Marzeń.  Sfera  złożona
z  48  elementów  została  wykonana  przez 
uczestników seminarium,  w tym przez osoby 
bezpośrednio  zmagające  się  z  problemem 
ubóstwa  i  wykluczenia  społecznego.  Dzieło 
zbiorowego  wysiłku  i  wyobraźni  stanowi 
przesłanie  do  innych:  Tylko  razem  możemy 
zmieniać  świat.  Wolontariat  może  być  formą 
naszego zaangażowania w ten proces. 

ATD starało  się  także  być  aktywne  podczas 
Polskiej Prezydencji w Radzie UE. Już w maju 
2011  roku,  Ruch  ATD  wraz  z  innymi 
organizacjami  pozarządowymi  z  Platformy 
Europejskich  Społecznych  Organizacji 
Pozarządowych,  przygotowywał  list 
zawierający propozycje kierunków prac, który 
został  wysłany  do  Ministra  Pracy  i  Polityki 
Społecznej. 

Podczas  Pierwszej  Dorocznej  Konwencji 
Europejskiej  Platformy  Przeciwdziałania 
Ubóstwu  i  Wykluczeniu  Społecznemu,  która 
miała  miejsce  17 października  w  Krakowie, 
warsztaty prowadziło czterech reprezentantów 
Ruchu  ATD  Polska.  Konwencja  była  jednym 

z ważniejszych  wydarzeń  Polskiej  Prezydencji
w Radzie Unii Europejskiej.

ATD  było  organizacją  goszczącą  dla 
Europejskiego  Forum  Młodzieży  (European 
Youth Forum) w ramach ,,projektu prezydencji.” 
W  ramach  każdej  prezydencji  Europejskie 
Forum  Młodzieży  mianuje  swojego 
przedstawiciela, tzw. Presidency Project Officer 
(PPO),  który pośredniczy w kontaktach między 
Forum a ministerstwami. ATD jako organizacja 
członkowska  Forum  została  wybrana  na 
organizację  goszczącą  właśnie  podczas 
Polskiej Prezydencji. 

ATD  wspierało  działalność  Forum  Młodzieży, 
m.in. dzieląc się kontaktami oraz zaproszeniami 
na  wydarzenia  Dzięki  temu  możliwa 
współpraca  Forum z Departamentem Pożytku 
Publicznego  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki 
Społecznej,  a  zwłaszcza   promowanie 
Europejskiej  Karty  Wolontariusza  wśród 
organizacji  skupionych  w  komitecie 
zaangażowanym  w  Europejski  Rok 
Wolontariatu. 

Ponadto  jako  że  wolontariuszka  ATD  była 
bezpośrednio  zaangażowana  w  pracę
w Europejskim Forum Młodzieży, posiadającym 
bogate  doświadczenie  w  polityce  młodzież 
otwierają także perspektywę pogłębienia pracy 
ATD  w  przyszłych  latach  w  zakresie 
zatrudnienia, wolontariatu i praw młodzieży.





Ruch ATD w mediach 
Na początku roku była publikacja dwóch artykułów: „Wiedza prowadząca 
do działania” oraz „Ojciec Józef Wrzesiński i nowa socjologia ubóstwa” w 
przeglądzie Kultura i Społeczeństwo nr 3/2010 pod tytułem „Poznać, co 
myślą najbiedniejsi" z inicjatywy prof. Elżbiety Tarkowskiej.

W „Tygodniku Powszechnym” nr 38 (18 września 2011) ukazał się artykuł 
Cezarego Gawrysia pt.  „Społeczna sprawiedliwość: praca od podstaw” 
(nawiązujący  do  idei  ruchu  ATD  w  kontekście  Europejskiego  Roku 
Wolontariatu).

W dniu 17 października Cezary Gawryś miał dwie wypowiedzi radiowe na 
temat ojca Józefa Wrzesińskiego i ruchu ATD: w Radio Plus Opole oraz 
rozmowę na żywo z Kamilem Dąbrową w Radiu TOK FM.

Gazeta METRO,
09/12/2011

   Polsat NEWS,
   17/10/2011





Perspektywy na rok 2012
W 2012 stowarzyszenie czekają nowe etapy :

• Jak  to  się  działo  dotychczas, 
podczas  Walnego  Zgromadzenia  na 
dwuletnią kadencję zostanie wybrany nowy 
zarząd.  Jednym  z  celów  tych  wyborów 
będzie  umożliwienie  większej  liczbie 
członków  zaangażowania  się  w  prace 
zarządu  oraz   usprawnienie  tych  prac
w Warszawie. 
• Stowarzyszenie  złoży  wniosek
o  przyznanie  statusu  organizacji  pożytku 
publicznego.  Współpraca  z  biurem 
rachunkowości  MAX,  rozpoczęta  3  lata 
temu,  będzie  wzmocniona  w  celu 
przystosowania księgowości stowarzyszenia 
do wymogów stawianych OPP.
• Przyjaciołom Ruchu ATD poznanym 
w  ciągu  3  ostatnich  lat  zostanie 
zaproponowane  członkostwo
w stowarzyszeniu.
• Stowarzyszenie będzie kontynuować 
poszukiwania  przyjaciół,  którzy  zgodziliby 
się w sposób regularny wspierać finansowo 
działania  zapisane  w  statucie.  Na  koniec 
roku 2011, 25 przyjaciół regularnie wspierało 
finansowo  stowarzyszenie,  dzięki  czemu 
zostaje  zachowana  stałość  w  realizacji 
niektórych projektów.

Ruch  ATD  w  Polsce  i  na  świecie czeka 
również kilka ważnych wydarzeń. Po 7 latach 
w  Polsce,  Fabienne  i  Pierre  Klein 
przygotowują  się  do  zmiany  swojej  misji
i najpóźniej latem 2013, zrezygnują ze swoich 
obowiązków  w  ramach  ekipy  stałej
w Warszawie. Rok 2012 będzie zatem czasem 
przygotowania  do  tego  etapu.  Bardziej 
szczegółowo :

• Musi  zostać  stworzona  krajowa 
ekipa  koordynująca  Ruch  ATD w  Polsce 
przed latem 2012;
• Para  francuskich  wolontariuszy 
długo-terminowych zaangażowana w ATD 
od  blisko  4  lat  przeprowadzi  się  do 
Warszawy latem 2012 i dołączy do ekipy 
stałej  jesienią 2012;
• Kontynuacja  prac  dotyczących 
precyzo-wania  celów  działania  Ruchu
w  latach  2013-2016.  Prace  zostały 
zapoczątkowane  podczas  grupy  refleksji
w  roku  2011  (patrz  punkt  ,,Życie 
Stowarzyszenia”).

Na poziomie międzynarodowym rok 2012 jest 
również czasem zmian. Latem 2012 rozpocz-
nie  prace  nowa  ekipa  przedstawicielstwa 

generalnego  Ruchu  Międzynarodowego  ATD 
Czwarty Świat. W skład zespołu wejdą: Isabelle 
Perrin  (Belgia),  Diana  Skelton-Faujour  (Stany 
Zjednoczone),  Jacqueline  Plaisir-Lockwood 
(Gwadelupa-Francja)  oraz  Jean  Toussaint 
(Francja). 
Szczegóły misji  i  obowiązki ekipy są dostępne 
na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.atd.org.pl/article687.html

Jeśli  chodzi  o  projekty  realizowane w Polsce, 
większość  z  prezentowanych  w  tym  raporcie 
będzie kontynuowana w roku 2012. Szczególny 
nacisk  zostanie  położony  na  Ruch  TAPORI 
(www.tapori.org) w  ramach  roku  Janusza 
Korczaka.  W  roku  2012  ma  miejsce  Szczyt 
Rio+20,  z  tej  okazji  ATD  będzie  wspierało 
działania  obywatelskie  młodzieży  w  obliczu 
wyzwań  zrównoważonego  rozwoju.  Rok  2012 
będzie  także  czasem  przygotowań  do 
europejskiego roku obywatelskości 2013.

Oczywiście lata 2012-2013 będą także czasem 
trzech ważnych rocznic:  25 rocznicy publikacji 
Raportu Wrzesińskiego we Francji (lipiec 1987), 
pierwszych  obchodów dnia  Walki  z Ubóstwem 
w Paryżu  (17  października  1987),  a  także  25 
rocznicy  śmierci  ojca  Józefa  Wrzesińskiego 
(14 lipca 1988).

http://www.tapori.org/
http://www.atd.org.pl/article687.html




Wspierają Nas...

Działania  Ruchu  ATD  w  Polsce  są  możliwe 
dzięki  regularnemu  bądź  zadaniowemu 
zaangażowaniu  około  100  wolontariuszy 
w wieku między 17 a 90 lat. Niektórzy z nich są 
przyjaciółmi ATD od 1991, inni poznali Ruch w 
2011.

Ekipa  stała  wolontariuszy  długoterminowych 
pracujących w Warszawie pozostaje w ciągłym 
kontakcie  z  wolontariuszami  w  celu  realizacji 
projektów  stowarzyszenia.  Warunki  zaanga-
żowania  wolontariuszy  długoterminowych  są 
dostępne na stronie internetowej:
 www.atd.org.pl/article220.html.

W 2011 w ekipie stałej w Warszawie pracowali: 
Maria  Jarmuszczak,  Monika  Kalinowska, 
Fabienne i  Pierre Klein,  Paulina Kupis,  Agata 
Nankiewicz oraz Anna Wierzbicka. 
Stowarzyszenie  może  również  przyjmować 
wolontariuszy europejskich EVS. W 2011 r. po 
raz  pierwszy  w  ramach  tego  programu 
przyjęliśmy w ekipie Clémentine Patou. 

W 2011 roku ponad 40 osób w Polsce wsparło 
finansowo  stowarzyszenie.  Te  darowizny 

pozwolą na realizację projektów skierowanych 
do osób najbardziej opuszczonych i najbardziej 
dotkniętych  przez  los  spośród  tych,  które 
znamy. Często osoby te nie są w stanie brać 
udziału w projektach, które można sfinansować 
z  pieniędzy  publicznych  polskich  bądź 
europejskich,  o  jakie  zabiegamy.  Ważny  jest 
również fakt, że wielu z darczyńców regularnie 
wspiera stowarzyszenie. To wierne wsparcie ze 
strony  przyjaciół  daje  nam  coraz  większą 
możliwość  budowania  dla  osób  najuboższych 
prawdziwej  przestrzeni  wolności  i  godności, 
a nie tylko przestrzeni edukacji czy kontroli.

Wśród  wsparcia  otrzymywanego  regularnie 
należy wyróżnić:

• wsparcie Auchan Polska od 2010 roku. 
W ramach programu „France Mécènes”, 
Auchan  Polska  zdecydowało  się  być 
głównym sponsorem projektu Biblioteki 
podwórkowe.

• ciągła  pomoc  przy  realizacji  projektów 
ATD  Ambasady  Francuskiej,  Instytutu 
Francuskiego,  liceum  francuskiego  w 
Warszawie,  Fundacji  Entraide. 
Dziękujemy wspólnocie  francuskiej  w 

Warszawie, która zna znaczenie działań 
ATD we Francji.

Regularna  współpraca  ze  stowarzyszeniem 
Monar  w  Wyszkowie,   Barka  w  Strzelcach 
Opolskich  czy  z  Towarzystwem  Więź  w 
Warszawie  jest  nieocenionym wsparciem przy 
naszych projektach.

W  2011  roku  nasze  projekty  były  finansowe 
m. in.  z  dotacji:  Ambasady  Francji,  Auchan 
Polska,  EAPN  Europa,  Europejskiego  Forum 
Młodzieży,  Miasta  st.  Warszawa,  Parlamentu 
Europejskiego, Programu Młodzież w działaniu, 
Programu Partnerskiego Grundtvig.

Ponadto  nasze  projekty  są  w  ponad  50% 
finansowane  za  sprawą  „międzynarodowej 
solidarności” Ruchu ATD Czwarty Świat (patrz 
punkt  ,,Finans”).  W  dużej  mierze  jest  to 
wsparcie  finansowe  darczyńców  z  Francji, 
wierzących  w misję  Fundacji  ATD,  dzięki 
któremu  możemy  się  rozwijać.  W  imieniu 
wszystkich członków stowarzyszenia w Polsce, 
dziękujemy  tym  nieznanym  z  nazwiska 
przyjaciołom.

http://www.atd.org.pl/article220.html




Życie Stowarzyszenia
Podczas  Zgromadzenia  Walnego  w  marcu 
2011,  zostały wprowadzone niewielkie  zmiany 
do  tekstu  statutu  stowarzyszenia  w  celu 
umożliwienia  stowarzyszeniu  ubiegania  się
o  status  organizacji  pożytku  publicznego 
(OPP).  Zmiany  zostały  zaakceptowane  przez 
Sąd w Kielcach jesienią 2011.

W  2011,  stowarzyszenie  po  raz  pierwszy
w  swojej  historii  otrzymało  wsparcie  dla 
międzynarodowego  działania  Ruchu  ATD. 
Fundacja Polska-Haiti wsparła projekt Bibliotek 

Podwórkowych w stolicy Haiti, Port au Prince.

W ciągu roku dwóch członków stowarzyszenia, 
Anna  Owczarska-Osińska  i  Cezary  Gawryś, 
odpowiadało  za  organizowanie  spotkań  na 
temat sytuacji  Ruchu ATD w Polsce,  6 lat  po 
przyjeździe  stałych  wolontariuszy  między-
narodowych do Polski. Grupa 15 osób, w skład 
której  weszli  członkowie  stowarzyszenia, 
wolontariusze i członkowie ekipy stałej spotkała 
się  3  razy  w  ciągu  roku  w  Warszawie. 
Wypracowane konkluzje posłużą za podstawę 

do pracy członków Ruchu w roku 2012 w celu 
zredefiniowania przyszłych priorytetów zaanga-
żowania ATD w Polsce

Na koniec roku 2011 stowarzyszenie liczyło 30 
członków. W 2012 roku pewna grupa przyjaciół 
Ruchu  ATD  mieszkających  w  Warszawie 
zostanie zaproszona do oficjalnego przystąpie-
nia  do  stowarzyszenia,  żeby  wspomóc  ekipę
w stolicy, gdzie prowadzone są liczne akcje od 
roku 2008.

Lista  członków – 31/12/2011
1. Cezary Bieniaszewski – Kielce – Zarząd 
2. Eugen Brand, DG Miedz. Ruchu ATD - Francja
3. Ks. Andrzej Drapała - Kielce
4. Agnieszka Drelich-Magdziak – Górzno - Zarząd
5. Cezary Gawryś – Warszawa – Zarząd (Prezes)
6. Marta Hamerszmit - Warszawa
7. Louis Join Lambert -  Francja
8. Agnieszka Kaczanowska-Czmyr  - Kraków
9. Agnieszka Kaszkur - Warszawa
10. Elżbieta Kauch - Kielce
11. Pierre Klein – Warszawa – Zarząd (Wiceprezes)
12. Justyna Kozubska-Knop – Kielce – Zarząd
13. Magdalena Macińska – Warszawa – Komisja rewizyjna 
14. Krzysztof Magdziak - Górzno
15. Monika Mazurkiewicz- Kielce – Komisja rewizyjna

16. Tomasz Medyński – Kielce/Kraków
17. Jarosław Miarka - Kielce
18. Izabela Moskwa - Kielce
19. Katarzyna Nawrocka  - Holandia/Sadki
20. Anna Owczarska-Osińska - - Warszawa – Zarząd (Wiceprezes)
21.Grażyna Pisarczyk- Kielce
22. Urszula Radziszewska - Kielce– Komisja rewizyjna (Przewodniczący)
23. Justyna Skuza – Kielce
24. Zdzisław Skuza – Kielce
25. Bogumiła Słapek- Kielce
26. Anna Śleźnik –  Kielce – Zarząd (Wiceprezes)
27. Ewa Smolczyńska - Warszawa 
28.  Antoni Tercha – Strzelce Opolskie
29. Stefan Wilkanowicz - Kraków
30.  prof. Andrzej Zoll - Kraków



Przychody (zl) Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009

Składka członkowska 250 0% 230 0% 200 0%

Dotacje Fundacji oraz Ruchu ATD 54% 53% 27%

Granty ze środków publicznych w Polsce 5% 5%

Granty ze środków publicznych z zagranicy 25% 31% 22%

Sponsorzy 6% 6% 22%

Darowizny osób fizycznych 2% 7% 4%

Dobrowolny udział w kosztach spotkań i pozostałe przychody 8% 2% 2%

834 0% 0% 508 0%

Darowizny za zakup samochodu 17%

Razem

Koszty (zl) Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009

Koszty realizacji zadań statutowych 82% 82% 80%

Koszty administracyjne 18% 18% 20%

Koszty finansowe 0 0% 8 0% 91 0%

Razem

Zysk lub strat (zl)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne 27% 24%

189 055 183 062 60 619

16 131 12 000

87 367 105 139 50 090

19 382 20 298 50 259

6 063 25 211 8 766

28 777 8 239 3 550

Przychody finansowe – odsetki 1 287

37 526

347 859 343 237 223 518

279 949 272 399 179 970

63 417 61 024 46 204

343 366 333 431 226 265

4 493 9 806 -2 747

94 153 79 947



Finanse Ruchu w roku 2011 w skrócie

Budżet stowarzyszenia w 2011 roku (przychody 
i koszty) jest dość podobny do budżetu z roku 
2010.  Jest  to  pozytywną  oznaką.  Po  silnym 
wzroście między 2008 i  2010 rokiem możemy 
powiedzieć,  że  projekty  i  działania  stabilizują 
się.
Wynik finansowy ogółem za ten rok ( + 4 493,51 
zł ) i sprawozdanie finansowe nie dają pełnego 
obrazu sytuacji stowarzyszenia, ponieważ:

• Działania  Stowarzyszenia  i  grup  ATD 
Czwarty  Świat  w  Polsce  w  znacznym 
stopniu opierają się na bezpłatnej pracy 
wolontariuszy.  Wolontariusze  nawiązują 
kontakty  z  partnerami,  tłumaczą  teksty, 
goszczą  innych  wolontariuszy  podczas 
spotkań  lokalnych,  towarzyszą  osobom 
żyjącym  w  ubóstwie,  moderują 
spotkania.  W  Polsce  stowarzyszenie 
współpracuje  z  wieloma  partnerami, 
korzystając  nieodpłatnie  z  sali 
konferencyjnych  i  wystawowych  oraz 
innych form wsparcia.

• Koordynacją działań w Polsce,  a także 
koordynacją kilku projektów, zajmują się, 
razem  z  wolontariuszami  i  wolontariu-

szami  stałymi  z  Polski,  stali 
wolontariusze  ATD  Czwarty  Świat
z Francji mieszkający w Polsce. Są oni 
też na razie opłacani przez Ruch ATD 
Czwarty  Świat  Francja.  Pobierają 
niewielkie  wynagrodzenia,  które 
kalkulowane są na tej samej zasadzie 
co  wynagrodzenia  stałych 
wolontariuszy  zatrudnionych  przez 
Stowarzyszenie w Polsce. 

• Międzynarodowy  Ruch  ATD  Czwarty 
Świat  często  pokrywa  także  koszty 
szkoleń wolontariuszy polskich (zwykle 
podczas  spotkań  odbywających  się 
poza Polską).

Z tych powodów, również z powodu dotacji od 
Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat 
w wysokości ok. 190 000 zł w 2011, sytuacja 
finansowa stowarzyszenia jest dobra.

W 2010 Stowarzyszenie zakładało,  że celem 
zarządu  powinno  być  osiągnięcie  finansowej 
niezależności  po  2015  roku.  W  2015  roku 
wsparcie  finansowe  Międzynarodowego 
Ruchu ATD Czwarty Świat  miało nie być już 
potrzebne,  a  stowarzyszenie  miało  zacząć 

wspomagać  projekty  zagraniczne.  Dziś 
podejrzewamy,  że  był  to  cel  zbyt  ambitny, 
szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę ważne 
zmiany w stałej  ekipie  w Warszawie  w latach 
2012 i 2013. Nowy zespół będzie potrzebował 
czasu  dla  wyznaczenia  projektów  długo-
terminowych  i  znalezienia  środków  na  ich 
realizację.

Jakkolwiek  będzie  się  przedstawiać  sytuacja, 
celem stowarzyszenia pozostaje poszerzenie 
sieci  przyjaciół  i  darczyńców  z  Polski. 
Kontynuuje  ono  także  pracę  nad  uzyskaniem 
statusu  organizacji  pożytku  społecznego  (tak, 
by  stworzyć  możliwość  wspierania 
stowarzyszenie przez wkład 1% podatku). Stała 
ekipa  w  Warszawie  będzie  również 
kontynuowała  starania  o  dofinansowanie 
celowe,  ubiegając  się  o  fundusze  w  ramach 
krajowych i lokalnych konkursów. 

Księgowość Stowarzyszenia Przyjaciół Między-
narodowego  Ruchu  ATD  Czwarty  Świat 
w Polsce  prowadzona  była  przez  Biuro 
Rachunkowe  „MAX”  s.c.  w  Warszawie. 
Współpraca  z  biurem  rachunkowym  MAX 
rozpoczęła  się  na  początku  roku  2010. 
Wykonano wtedy księgowość za cały rok 2009. 



Karawana rowera
Wolontariat przeciw wykluczeniu
400 km na trasie
Strzelce Opolskie–Wyszków.



Ekipa stala
i wolontariuszy
w Warszawie

Delegacja ATD z Panem László Andor, komisarzem
Unii Europejskiej  ds. Zatrudnienia,

spraw społecznych i integracji

Monika
Kalinowska
w Manili

Spotkanie
w Kielcach



„Nie  będziemy  czekać  na  wprowadzenie  zmian 
gospodarczych  po  to,  żeby  stanąć  po  stronie 
biednych.Jeżeli zmiany są przeprowadzane bez biednych
i bez brania pod uwagę ich doświadczeń, nie przyniosą 
skutku.  Przeniesiona  do  nowego  społeczeństwa,  nędza 
nie zniknie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Aby 
się  od   niej  uwolnić,  musimy  dokonać  przebudowy 
obecnego  społeczeństwa.  W  innym  wypadku  nędza 
pozostanie  wpisana  w  jego  strukturę.  (…)  Przyjaciele, 
powierzam każdemu z Was to pytanie: Czy naprawdę 
jestem kowalem wspólnej  Europy? Czy to  co czynię, 
myślę, proponuję, umożliwia stworzenie Europy, w której 
najubożsi  nareszcie  zostaną  wyzwoleni?  Czy  pozwala
na urzeczywistnienie Europy Praw Człowieka?”

Józef Wrzesiński,1987


