
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce 

Sprawozdanie z działalności za rok 2012





 Dialog jest formą uznania godności obu stron
Drodzy Przyjaciele,
Ważnym  celem  naszego  Ruchu  jest 
poszukiwanie  dróg  dialogu  między 
instytucjami  a  osobami,  które  na co  dzień 
walczą  z  trudnościami  życia.  Wspieramy 
tych,  którzy  nie  dają  za  wygraną
i  z  nadzieją  proponują  kontakt,  rozmowę, 
dialog na temat przeżywanych trudności, bo 
wierzą   w  to,  że  aby  urzędnicy  lepiej 
zrozumieli  ich  walkę,  potrzebne  jest 
wysłuchanie  drugiej  strony.  Dialog  jest 
formą uznania godności obu stron.
Podczas 2012 roku pomimo wielokrotnych 
prób  nawiązania  dialogu  z  firmą  RWE, 
ponieśliśmy porażkę. Minął rok a nasze listy 
nadal pozostają bez odpowiedzi. Nie udało 
się  jeszcze  nawiązać  dialogu…  ale  nie 
tracimy nadziei. 
,,Jak budować Europę dla ludzi? Należy 
pytać o to nas, którzy doświadczamy wielu  
życiowych  trudności,  ponieważ  to  my  
znamy realia,  w jakich żyjemy oraz wpływ  
kryzysu na nasze codzienne życie. Bardzo  
ważne  jest  dla  nas  to,  byśmy  zostali  
dostrzeżeni przez polityków, aby brano pod  
uwagę  nasze  pomysły,  a  także  nasze  
potrzeby”.

Powyższy  cytat  to  fragment  interpelacji 
wygłoszonej  w  dniu  5  marca  2012  roku

w  Europejskim  Komitecie  Ekonomiczno-
Społecznym  (EKES)  w  Brukseli  podczas 
Europejskiego  Uniwersytetu  Dialogu
i Solidarności. Osoba z polskiej  delegacji 
mówiła  tam:  Czuję  się  ciężarem  dla  
Państwa,  kiedy  tracę  pracę.
A  przepracowałam  30  lat… Członkowie 
polskiej delegacji mówili o tym, kiedy czują 
się  obywatelami,  a  kiedy  poczucie 
obywatelskości jest im odbierane:  „Czuję 
się  obywatelem,  kiedy  jestem 
użyteczny  dla  innych” -  stwierdza
osoba  zmagająca  się  z  trudnościami 
materialnymi.
,,Nie  czuję  się  obywatelem,  kiedy 
pracownik pomocy społecznej  traktuje  
mnie  jak  dziecko,  mówiąc  mi,  czego 
potrzebuję  i  co  powinienem  robić.  To  
tak, jakbym nie istniał. Być obywatelem 
to działać wspólnie.”  
 „Walczyć  w Europie  przeciwko ubóstwu  
to kłaść  nacisk na godność, a nie tylko na  
dystrybucję  nadwyżek”  - stwierdza jeden
z uczestników. „Trzeba, by Europa odeszła  
od  swojej  arogancji,  i  zaczęła  słuchać  
swoich europejskich obywateli, zwłaszcza  
tych,  którzy  ciągle  jeszcze  są 
niewystarczająco  dostrzegani. Ważne jest  
by  administracyjni  aktorzy  Unii 

Europejskiej,  którzy  zapomnieli  o  realnym 
życiu  dokształcali  się.  A  to  może  się  
dokonać poprzez spotkania,  gdy podejmie  
się wysiłek do wzajemnego zrozumienia”  - 
stwierdziła  Isabelle  Durant,  posłanka 
Parlamentu  Europejskiego.  Więcej 
informacji znajduje się w wydanej po polsku 
broszurze: www.atd.org.pl/article743.html
W  dniu  6  września  2012,  Polska 
ratyfikowała  konwencję  ONZ  o  prawach 
osób  niepełnosprawnych;  jesteśmy 
zadowoleni,  że  organizacje,  które  do  tego 
dążyły  po  20  latach  mobilizacji  zostały 
wysłuchane.  Natomiast  niepokoi  nas  fakt, 
że  osoby zamknięte  w kręgu biedy od lat
a  czasami  nawet  pokoleń walczą o  swoje 
miejsce w społeczeństwie obywatelskim. 

Wielka  Orkiestra  Świątecznej  Pomocy 
dostrzegła w styczniu 2013 osoby starsze. 
Cała Warszawa, Cała Polska była zasypana 
słowami  GODNOŚĆ.  Marzymy o tym,  aby 
to  słowo  znalazło  swój  głęboki  sens
w  stosunku  społeczeństwa  i  instytucji  do 
osób najbiedniejszych.

Anna Owczarska-Osińska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół 

Międzynarodowego Ruchu ATD
10 marca 2013



Biblioteka podwórkowa w gdańskiej dzielnicy Brzeźno



Biblioteki podwórkowe 
Biblioteka  podwórkowa  to  inicjatywa,  której 
pomysłodawcą  jest  ojciec  Józef  Wrzesiński, 
założyciel  Ruchu  ATD.  Uważał  on,  że  ludziom 
biednym nie tyle potrzeba pomocy charytatywnej, 
ile  równego  dostępu  do  kultury  i  edukacji. 
Obecnie biblioteki podwórkowe istnieją w ponad 
trzydziestu krajach na świecie. W Polsce projekt 
ruszył  w 2008 roku.  W roku 2012 warszawska 
Ekipa  ATD  w  Polsce  prowadziła  regularnie 
biblioteki  w  dwóch  miejscach:  na  Osiedlu 
Dudziarska oraz w Ośrodku dla Uchodźców na 
Targówku.

Na  warszawskim  Wrzecionie  istnieje  projekt 
realizowany  przez  pracowników  Mediateki 
START  –  META. Bibliotekarze-wolontariusze 
napisali: W okresie zimowym spotykaliśmy się  
z  dziećmi  w  pomieszczeniach  Mediateki,  od  
maja do września na Placu Zabaw. Spotkania  
zintensyfikowane zostały  w  okresie  wakacji  –  
odbywały  się  kilka  razy  w  tygodniu.  Nadal  
poprzez dobrą zabawę staraliśmy się zachęcać  
najmłodszych  do  czytania.  W  spotkaniach 
chętnie  pomagała  młodzież,  która  spędza 
wolny czas w Mediatece. W roku 2012 odbyło  
się 49 spotkań, w których łącznie brało udział  
879 uczestników.

Biblioteki polegają na tym, że grupa wolontariuszy 
przychodzi  z  walizką  pełną  książek  na 
osiedle/podwórko,  rozkłada  kocyki  i  książki
i  spędza  z  dziećmi  1,5  godziny  na  czytaniu, 
rozmowach  i  wspólnej  zabawie.  Udział  dzieci
w  bibliotekach  jest  dobrowolny,  same  też 

wybierają książki, które będą oglądać lub czytać. 
Ważne,  by  być  widocznym  z  okna;  po  to,  by 
rodzice wiedzieli, co robią ich dzieci oraz po to, by 
dzieci miały swobodę decyzji  czy się przyłączyć 
czy nie.
Biblioteki podwórkowe odbywają się zawsze tego 
samego dnia,  o  tej  samej  porze.  Wolontariusze 
powracają  regularnie,  niezależnie  od  pogody. 
Dzieci  zazwyczaj  już  wcześniej  czekają  na 
przybyszy,  pomagają rozłożyć uliczną bibliotekę. 
Te  bardziej  nieśmiałe  trzeba  zachęcić,  nieraz 
krążą  w pobliżu,  nie  przychodzą  od  razu,  tylko
w kolejnym tygodniu.
Po  bibliotekach  lub  przed  następnymi 
wolontariusze spotykają się, by omówić spotkanie 
z  dziećmi,  zapisują  ich  imiona,  ulubione książki
i  zabawy,  dzielą  się  zarówno  trudnościami,  jak
i tym, co przyniosło satysfakcję. Na tej podstawie 
planują następne 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 zaprzyjaźnionej Bibliotece Publicznej.

Nasz  projekt  wzbudza  coraz  większe 
zainteresowanie wśród wolontariuszy. W tym roku 
w  nasze  działania  zaangażowanych  było  aż
70  ochotników.  Wielu  z  nich  uczestniczyło 
w szkoleniu  dla  Bibliotekarzy  Podwórkowych.
Z  częścią  łączy  nas  już  długa,  bo  dwu-,  trzy-
a  nawet  prawie  czteroletnia  historia.  Część 

wspiera  naszą  inicjatywę  od  niedawna. Są  też 
nowi zapaleńcy, którzy postanowili zaszczepić 
projekt w Gdańsku.

Biblioteka podwórkowa w gdańskiej dzielnicy  
Brzeźno  działa  od  11  maja  2012  roku.  
Biblioteka  organizowana  jest  przez  oddział  
Gdańskiego  Archipelagu  Kultury  –  Projektornię.  
Spotkania odbywały się co piątek od 11 maja do
5  października  2012  roku  w  godzinach  16:30-
18:00 przy budynku klubu. W przypadku deszczu  
chowaliśmy  się  do  klubu.  Na  początkowych  
zajęciach  dzieci  stworzyły  baner,  który  
zawieszany  był  przy  miejscu  naszych  spotkań
i  o  nich  informował.  W zajęciach  uczestniczyło  
jednorazowo nawet  20  dzieci  w wieku od 4  do
13  lat,  wokół  biblioteki  skupiła  się  grupka  ok.
10  stałych  uczestniczek  i  uczestników  oraz
4  wolontariuszki  i  organizatorka  z  ramienia  
Projektorni GAK. 

Podczas spotkań czytaliśmy książki – albo jedna  
osoba na głos,  albo każda osoba samodzielnie  
lub  przy  pomocy  wolontariuszki.  O  tym  
decydowały  dzieci.  Czytanie  zajmowało  około
45  minut,  drugą  połowę  spotkania  wypełniały  
aktywności  plastyczne  oparte  na  przeczytanych  
książkach,  gry  (np.  podchody  oparte  na  
legendach
o piratach) lub zabawy sportowe. W czasie zajęć  
plastycznych  staraliśmy  się  wykorzystywać  
materiały zrecyclingowane, rolki papieru, plakaty  
w duchu idei recyclingu.                      Anna Miler

Projektornia Gdański Archipelag Kultury





Tapori 2012
Projekt  Tapori  2012  realizowany  był  od
20 sierpnia do 15 grudnia ze środków własnych 
ATD  oraz  ze  środków  Ministerstwa  Edukacji 
Narodowej otrzymanych w konkursie na realizację 
zadania  „ŻyjMy  z  PASJĄ Projekty  wspierające 
rozwijanie  aktywności  własnej  dziecka,  
wychowanie w partnerstwie, wzajemny szacunek  
i  akceptację”.  Nazwa  tegorocznej  kampanii  to: 
"Aby  się  dobrze  uczyć  potrzebuję..."
a  realizowaliśmy  ją  pod  patronatem  Rzecznika 
Praw Dziecka (RPD). Zależało nam na poznaniu 
opinii dzieci na temat tego, czego potrzebują żeby 
się dobrze uczyć i by rozwijać swoje pasje oraz 
na integracji dzieci z różnych środowisk.

Cele projektu zostały w pełni zrealizowane porzez 
to, że w projekcie kontaktowały się między sobą 
dzieci  z  odmiennych  środowisk  (z  rożnych 
regionów  Polski,  z  miast  i  wsi,  także  dzieci 
cudzoziemskie  z  Ośrodka  dla  Uchodźców  oraz 
dzieci  niepełnosprawne  za  Szkoły  Specjalnej
w  Ośrodku  TPD  w  Helenowie),  miały  okazję 
poznać prace innych dzieci  i  zbudować bardziej 
otwarte  nastawienie  do  odmienności  oraz 
empatyczną i  solidarną postawę w stosunku do 
osób wykluczonych społecznie.

Projekt pozwolił zabrać dzieciom głos w ważnych 
dla nich sprawach (m.in. ,,czego potrzebuję, aby 
się  dobrze  uczyć",  ,,jakie  są  moje  pasje
i marzenia", ,,kto mi pomaga je rozwijać"),  który 
będzie słyszalny dla ich rówieśników m.in. przez 
wydanie  broszury  z  pracami  plastycznymi  oraz 
wypowiedziami  dzieci,  oraz  dla  dorosłych 
stykających się z projektem.

Była to również okazja do upowszechniania Praw 
Dziecka.  Realizowaliśmy i  popularyzowaliśmy 
idee Janusza Korczaka: wrażliwość na drugiego 
człowieka,  prawo  dziecka  do  wyrażania  swoich 
opinii  i  bycia wysłuchanym, prawo do rozwijania 
osobistych  pasji,  do  śmiałych  marzeń
i  podejmowania  prób  ich  realizacji.  Animatorzy 
rozmawiali z dziećmi na te tematy oraz aktywnie 
słuchali  dzieci.  Rozpowszechnialiśmy wiedzę na 
temat  Janusza  Korczaka  wśród  dzieci
i wolontariuszy zaangażowanych w projekt.

W  przygotowanych  przez  nas  dokumentach 
rozesłanych do wszystkich osób zainteresowanych 
kampanią  były  fragmenty  książek  J.  Korczaka 
jako  materiały  do  rozmów  z  dziećmi  oraz  do 
dyskusji. Podczas spotkania delegacji grup dzieci 
w  Warszawie  odwiedziliśmy  wspólnie  pomnik 
Janusza  Korczaka  i  mówiliśmy  o  nim  jako  o 
prekursorze ustanowienia praw dziecka.

Kampania Tapori przyczyniła się do integrowania 
środowisk szkolnych i  pozaszkolnych,  takich jak 
świetlice środowiskowe, biblioteki, szkoły, szkolne 
kluby wolontariusza, domy kultury, ogniska pracy 
pozaszkolnej.  Beneficjentami projektu zostali  też 
animatorzy  TAPORI,  którzy  zyskali  ciekawe 
narzędzie  do  samodzielnej  pracy,  wiedzę  na 
temat  praw  człowieka,  edukacji  pozaformalnej
i  pracy  z  dziećmi  oraz  sieć  kontaktów 
umożliwiającą wymianę doświadczeń, współpracę 
i wsparcie. Na wiosnę w roku 2013 ATD planuje 
szkolenie Tapori dla animatorów.

Projekt  umożliwił  dzieciom  rozwijanie  swoich 
zdolności (np. artystycznych). Podczas zajęć były 

proponowane  różne  rodzaje  aktywności
w postaci warsztatów twórczych.
W kampanii wzięło udział 25 grup Tapori. W całym 
projekcie  zaangażowane  było  ok.  500  dzieci
oraz  31  animatorów (głównie  nauczycieli
i wychowawców świetlic).

Wiele  grup  dzieci  pochodziło  z  małych 
miejscowości i średniej wielkości miast, takich jak; 
Mieroszyno  (woj.  pomorskie),  Warząchewka 
Polska (woj. kujawsko – pomorskie), Czerniejewo 
(woj.  wielkopolskie),  Zdroje  (woj.  kujawsko  –
pomorskie),  Pszczółki  (woj.  pomorskie),  Strzelce 
Opolskie (woj.  opolskie),  Paczyna (woj.  śląskie), 
Żółwin  (woj.  mazowieckie),  Strzelin  (woj. 
dolnośląskie),  Legnica  (woj.  dolnośląskie), 
Zaborowo (woj. kujawsko -pomorskie), Mięcierzyn 
(woj.  kujawsko  –  pomorskie),  Jelenia  Góra, 
Helenów  (woj.  mazowieckie)  i  Iwla  (woj. 
podkarpackie) i Zabrze (woj. śląskie). Część grup 
reprezentowała  duże  miasta,  takie  jak:  Kielce, 
Łódź, Opole, Poznań oraz Warszawa.

Ostatecznie  na  spotkanie  z  RPD  przyjechało
12 delegacji dzieci z opiekunami co dało w sumie 
liczbę 39 osób (10 opiekunów i 29 dzieci). Były to 
delegacje  z  Pszczółek,  Warszawy,  Paczyny, 
Czerniejewa, Zdrojów, Strzelina, Zaborowa i Kielc.

Pod koniec projektu zbudowaliśmy z prac dzieci 
Wielką Księgę Nauki,  którą  zaprezentowaliśmy 
podczas  spotkania  z  RPD  oraz  wydaliśmy 
broszurę rozesłaną do każdego z uczestników.

Broszura jest dostepna na stronie:
www.atd.org.pl/article757.html





Djynamo 2012
Djynamo  to  projekt  kierowany  do 
młodzieży.  Ruch ATD w Polsce rozwija 
się m.in. dzięki zaangażowaniu młodych 
ludzi z różnych środowisk, którzy widzą 
sens  we  wspólnym  działaniu  oraz 
czerpią z niego radość. 

W  pierwszej  połowie  roku  odbył  się  cykl
4 spotkań dyskusyjno-warsztatowych, podczas 
których  młodzi  ludzie  z  różnych  środowisk 
pracowali  nad  stanowiskiem na  temat  idei 
zrównoważonego  rozwoju  pod  kątem 
Szczytu  Rio+20. Podczas  tych  spotkań 
przygotowano  autorską  grę  planszową 
Energopolis, którą następnie zaprezentowano 
na Dniu Ziemi w czerwcu w Warszawie.

W  dniach  2-8  grudnia  2012  w  Centrum 
Młodzieżowym Rady Europy w Budapeszcie 
odbyła się sesja studyjna zorganizowana przez 
ATD  przy  wsparciu  Rady  Europy  na  temat 
partycypacji młodych ludzi.

W  sesji  wzięło  udział  wielu  młodych
z  Francji, Anglii, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, 
Belgii,  Gruzji  i  Polski. Wspólnie zastanawiali 
się nad wyzwaniami, jakie stoją przed młodymi 
ludźmi,  a  szczególnie  przed  młodymi  ze 
środowisk  defaworyzowanych,  a  związanymi

z aktywnym uczestnicztwem w społeczeństwie.

Celem  sesji  było  napisanie  rekomendacji  do 
instytucji  działających  na  rożnych  poziomach,
tj.  europejskim,  lokalnym  na  temat  tego,  jak 
tworzyć  programy  skierowane  do  młodzieży, 
aby  wychodziły  naprzeciw  jej  potrzebom,  ale 
także  jakie  warunki  muszą  zostać  spełnione, 
aby te  programy były  otwarte  dla  wszystkich,
a  szczególnie  dla  młodych  ludzi 
doświadczających ubóstwa czy wykluczenia.

Cała  sesja  została  tak  zorganizowana,  aby 
każdy mógł w niej aktywnie uczestniczyć, m.in. 
pracowano  metodą  dramy,  dyskutowano
w  małych  grupach,  tworzono  przestrzeń  do 
kreatywnego  myślenia.  Oprócz  części 
merytorycznej  był  także  czas  na  wspólną 
zabawę,  integrację  oraz  zwiedzanie 
Budapesztu. 

Wędrowna wystawa fotograficzna

Pomysł  wędrownej  wystawy  fotograficznej 
powstał  w  kwietniu  2011  roku,  we  Francji  na 
spotkaniu,  w  którym  uczestniczyli  młodzi 
Europejczycy związani z Ruchem ATD Czwarty 
Świat  oraz  inne  osoby  zaangażowane
w  inicjatywy  wolontaryjne  na  poziomie 
lokalnym,  krajowym  i  międzynarodowym. 

Młodzi  z  Belgii,  Francji,  Hiszpanii,  Holandii, 
Polski, Szwajcarii zdecydowali się wziąć udział 
w projekcie. 

Wystawa  pokazuje  codzienne,  dobrowolne 
zaangażowanie  młodych  ludzi  z  różnych 
środowisk.  Ma  ona  na  celu  szerzenie 
świadomości na temat działań młodych ludzi na 
rzecz  innych,  w  ich  środowisku  lokalnym  - 
działań, które często pozostają niewidoczne. 

Młodzi ludzie zaangażowani byli na wszystkich 
etapach przygotowania wystawy.  Każda grupa 
biorąca  udział  w  projekcie  sama  decydowała
o  temacie,  jaki  chce  pokazać,  szukała 
fotografów,  którzy  gotowi  byli  im  pomóc,
a  w  sytuacji,  gdy  nie  było  to  możliwe, 
podejmowała się zrobienia zdjęć samodzielnie. 
Następnie  dokonywała  preselekcji  obrazów, 
które  miały  dla  nich  największe  znaczenie
i opracowywała tytuły.

Na  spotkaniu  przygotowawczym,  które  miało 
miejsce w sierpniu 2012, grupa 13 delegatów, 
w  tym  3  osoby  z  Polski,  zaproponowała 
całościową  koncepcję  wystawy,  dokonała 
ostatecznej  selekcji  zdjęć  i  opracowała  formę 
ekspozycji  zachęcającej  do  interaktywnego 
udziału. W 2012 wystawę gościły takie miasta 
europejskie jak Madryt, Strasbourg czy Paryż. 
Wystawa  zawędruje  do  Polski  w  dniach  
15-17 marca 2013.





 Lato 2012
W  lipcu  dzięki  współpracy  z  Barką  oraz 
władzami  szkoły  w  Mięcierzynie 
zorganizowaliśmy workcamp,  którego tematem 
był zrównoważony rozwój.

Do Mięcierzyna przyjechali wolontariusze
z  Francji,  Belgii  i  Polski.  Oprócz  prac 
społecznych  takich  jak  sprzątnie 
opuszczonego  cmentarza  żydowskiego, 
prowadzenia  warsztatów artystycznych  dla 
dzieci  z  pobliskich  wsi,  przygotowania 
festynu  dla  tamtejszej  społeczności,  był 
również  czas  na  wspólną  zabawę, 
zwiedzanie Gniezna i Biskupina oraz spływ 
kajakowy.  Prosto  z  Mięcierzyna  udaliśmy 
się  na  Przystanek  Woodstock,  gdzie 
prowadziliśmy różne animacje: od robienia 
biżuterii  z  recyklingu  po  Screaming  Box, 
gdzie każdy mógł wyrazić siebie w ciekawy 
sposób.  Wszystko  to  z  ciekawymi  ludźmi
w dobrej oprawie muzycznej.

Od  7  do  13  sierpnia  2012  roku  grupa
33  młodych  z  Belgii,  Francji,  Polski
i  Szwajcarii  aktywnie  uczestniczyła
w  seminarium  "Obserw-aktorzy,  mówcie 
głośniej!",  które  odbyło  się  w  Centrum 
Młodzieżowym  ATD  w  Champeaux  we 
Francji.

Temat  seminarium  oscylował  wokół 

aktywnej partycypacji młodych, próbowano 
odpowiedzieć  na  pytanie:  Jak  powinno 
wyglądać  uczestnictwo  młodych  ze 
środowisk defaworyzowanych w debacie 
dotyczącej polityki młodzieżowej w Unii 
Europejskiej? Seminarium  było  również 
okazją  do  poznania  lub  pogłębienia 
znajomości  technik  i  filozofii  teatru 
społecznego  o  nazwie  „teatr  słuchania".
W  ramach  projektu  zrealizowano 
performance  uliczny  typu  "flashmob”
w Paryżu wykorzystujący poznane w ramach 
seminarium narzędzia. 

Istotnym  narzędziem  do  dyskusji  nad  
aktywną  partycypacją  były  warsztaty  
teatralne,  prowadzone  przez  animatorów 
wykwalifikowanych  z  Polski  i  Hiszpanii,  
podczas  których  uczestnicy  mieli  szansę  
zdobyć nowe umiejętności, poznać ciekawe 
metody pracy  w grupie,  a  także  uczyli  się  
technik  koncentracji  i  pracowali  z  ciałem.  
Podczas  całej  sesji  warsztatowej  
obowiązywała  zasada  „do  maksimum,  ale  
bez przesady”, uczestnicy starali się dać jak  
najwięcej z siebie, mając na uwadze swoje  
ograniczenia  i  biorąc  odpowiedzialność  za  
siebie i innych. Oprócz ciekawych ćwiczeń,  
tj.  budowanie  żywych  pomników,  gra
w  wampira,  prowadzenie  niewidomego,  

młodzież  miała  okazję  poznać  historię
i  filozofię  teatru  słuchania.  Ostatniego  dnia  
seminarium  na  placu  Trocadero  w  Paryżu  
jako zwieńczenie wysiłku całej grupy podczas  
warsztatów  teatralnych  młodzi  wykonali  
performance uliczny na temat dyskryminacji. 

Ten tydzień był także czasem, gdzie narodziły  
się nowe przyjaźnie,  gdzie młodzi  uczyli  się  
żyć  z  innymi,  dzielić  się  obowiązkami  oraz 
pracować  w  grupie.  Podczas  zabaw 
integracyjnych,  śpiewów  przy  ognisku,  
wspólnego  gotowania,  poznawali  nowe 
kultury i obyczaje, dzielili się swoimi pasjami,  
inspirowali  się  nawzajem  i  odkrywali  swoje  
talenty.  Wyjechali  bogatsi  o  nowe 
doświadczenia, wrażliwsi na potrzeby innych,  
a także bardziej świadomi swojej roli w życiu  
lokalnym i politycznym... 

W  Haus  Neudorf  w  Niemczech, 
znajdującym się  niedaleko polskiej  granicy 
w  dniach  10-20  lipca  2012  odbył  się 
międzynarodowy  obóz  młodzieżowy,
w którym wzięła  udział  młodzież  z  Polski, 
Niemiec,  Francji  i  Rosji.  W  trakcie  obozu 
uczestnicy  mieli  okazję  poznać  różne 
kultury,  dzielić  się  swoim  doświadczeniem
z  rówieśnikami  z  innych  krajów,  zwiedzać 
pobliskie  miejscowości,  ale  również 
pracować na rzecz lokalnej społeczności. 





 Spotkania Dialogu i Solidarności
W  2012  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  życiowych. 
Ogółem na spotkania przychodziło około 40 
osób dorosłych.

Nasze spotkania miały szczególny sens w roku 
2012  gdyż  rok  2013  jest  europejskim  rokiem 
Obywateli. W czasie spotkań graliśmy w ułożoną 
przez nas  grę  w tzw.  „Węże”.  Tematem była 
właśnie „OBYWATELSKOŚĆ”. 

Gra polega na tym, że idziemy „w górę”, kiedy 
na planszy zatrzymujemy się na polu, na którym 
jest  zaproponowane  pozytywne  hasło, 
wymyślone  na  wcześniejszych  spotkaniach 
przez  uczetsników np.  Czuję  się  obywatelem,  
kiedy  mogę  uczestniczyć  w  życiu  
społeczeństwa,  nawet  na  poziomie  Europy.  -  
Moje  poczucie  obywatelskości  polega  na 
dochodzeniu  moich  praw  przy  pomocy  grupy  
przyjaciół. - Czuję się obywatelem, kiedy mogę  
głosować, albo: - Czuję się obywatelem, kiedy  
mam  życie  w  moich  rękach,  kiedy  mogę  
odmówić  przyjmowania  pomocy.  -  Czuję  się  

obywatelem,  kiedy  mam  mieszkanie,  adres,  
pracę.

Natomiast „spadamy” na planszy „w dół”, kiedy 
hasło jest negatywne, jak np.:  -Nie czuję się  
dowartościowanym  obywatelem,  gdyż  to  co 
mówię lub piszę do władz i instytucji nie jest  
brane  pod  uwagę.  -  Nikt  mnie  nie  rozumie
i  nie  chce  zrozumieć.  -  Nie  czuję  się  
dowartościowanym  obywatelem,  kiedy  czuję 
się ciężarem dla Państwa, bo mam trudności.  
- Nie czuję się obywatelem, kiedy lekarz czy  
urzędnik  nie  wywiązuje  się  z  obowiązku
w  stosunku  do  takich  osób  jak  ja.  -  Kiedy 
czuję,  że  traktują  mnie  niepoważnie,  jak  
dziecko albo jakbym w ogóle nie istniała, nikt  
nie  dostrzega  specyfiki  mojej  indywidualnej  
sytuacji.  -  Zbyt  duże  nierówności  niszczą 
poczucie obywatelskości.

Europejski  Obywatelski  Uniwersytet  Dialogu
i  Solidarności  pod  hasłem  „Wszyscy 
obywatele  za  Europą  aktywnie  działającą 
przeciw  ubóstwu”  był  finałem  tej  pracy. 
Zorganizowane przez Ruch ATD  i Europejski 
Komitet  Ekonomiczno-Społeczny  (EKES)
5  marca  2012  w  Brukseli,  spotkanie 
zgromadziło  z  jednej  strony  120  delegatów 
pochodzących  z  różnych  krajów  Europy  – 
osoby  mające  doświadczenie  ubóstwa, 
również  obywateli  solidaryzujących  się

w sprzeciwie wobec ubóstwa – oraz, z drugiej 
strony,  członków  Europejskiego  Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego,  gospodarza  tego 
spotkania.  To  były  osoby  sprawujące  funkcje 
polityczne,  europejscy  decydenci,  a  także inni 
aktorzy walki przeciwko ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu.

Projekt  został  dofinansowany  w  ramach 
programu  EUROPA  DLA  OBYWATELI  2007-
2013 -  Akcja 1 punkt  2.1.  Podsumowanie jest 
dostępne na stronie:

www.atd.org.pl/article675.html

Część  naszych  spotkań  poświęciliśmy  na 
przygotowanie  polskiej  20-osobowej  delegacji, 
która  pojechała  na  wizytę  studyjną  do  Francji 
w czerwcu  2012.  Wizyta  odbywała  się  pod 
hasłem:  „Dialog  społeczny  przeciwko 
skrajnemu  ubóstwu"  i  była   zorganizowana
z  okazji  25-lecia  przyjęcia  raportu 
Wrzesińskiego  pt.  „Skrajne  ubóstwo
a  niestabilność  ekonomiczno-społeczna". 
Zorganizowanie  wizyty,  jak  również 
opublikowanie  broszury,  było  możliwe  dzięki 
wsparciu  finansowemu  ze  strony  Ambasady 
Francuskiej  w  Warszawie,  oraz  Ruchu  ATD 
Czwarty Świat Francja i Fundacji ATD. Broszura 
jest dostępna na stronie:

www.atd.org.pl/article749.html





 Porady prawne oraz wsparcie indywidualne 
Do końca lutego 2012 roku w stałej ekipie ATD 
w  Warszawie  pracowała  Agata  Nankiewicz  – 
absolwentka prawa. Jej obecność w ekipie oraz 
jej  zaangażowanie  społeczne  w  działania 
Ruchu  ATD  od  marca  2012  roku,  umożliwiły 
stworzenie regularnej oferty bezpłatnych porad 
prawnych.

Raz  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. 
Każdego  tygodnia  z  możliwości  uzyskania 
porady  prawnej  korzystało  od  2  do  8  osób. 
Niektórzy przychodzili regularnie i korzystali ze 
wsparcia  przy  toczących  się  długotrwałych 
procesach.  W  2012  r.  z  oferty  bezpłatnych 
porad prawnych skorzystało około 70 osób.

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

Porady  prawne  prowadzone  w  2012  r., 
podobnie jak w 2011 r.,  pozwoliły nam odkryć 
długotrawłe  problemy,  z  jakimi  zmagają  się 
osoby żyjące w ubóstwie

1. Brak poszanowania dla praw osób ubogich 

ze strony administracji oraz pomocy społecznej; 
nieuznawanie  osób  ubogich  jako 
pełnowartościowych obywateli.

2. Problemy mieszkaniowe: eksmisje z powodu 
zadłużeń  oraz  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.  Nieznajomość  własnych  praw,  brak 
odpowiedniej  informacji  prawnej  oraz 
wykorzystywanie  przez  urzędników 
nieświadomości osób ubogich.

Pod  koniec  2012  roku  osoby  korzystające
z  porad  prawnych  zostały  zaproszone  do 
Ewaluacji Milenijnych Celów Rozwoju. Podczas 
ewaluacji pracowali nad tematyką wykluczenia 
mieszkaniowego  (więcej  informacji  na  stronie 
dotyczącej rzecznictwa). 

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 organizacjami prowadzącymi schroniska 
w  Warszawie.  Niełatwo  jest  oszacować  ilość 
pracy,  jaka  została  włożona  w  wyżej 
wymienione  działania,  ale  bardzo 
prawdopodobnym jest, że 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, które te osoby posiadają. 

2.  Problemy  mieszkaniowe  i  zadłużenia  są 
problemami  dotyczącymi  wielu  osób, 
powtarzającymi   się  oraz  powodującymi  duży 
stres w życiu osób z niskimi  i  bardzo niskimi 
dochodami.

3. Wiele osób zadłużonych jest zmuszonych do 
pracy na czarno, ponieważ dochody uzyskane 
z  legalnej  pracy  odprawadzone  sa na poczet 
długów, a tym samym nie starczą im środków 
na przeżycie.

4.  Rodzice,  których  dzieci  objęte  są  opieką 
instytucjonalną  nie  są  dostatecznie 
wysłuchiwani  przez  sędziów  oraz 
profesjonalistów.  Ich  wysiłki  zmierzające  do 
utrzymania rodziny razem, nie są dostrzegane.





Warsztaty ,,Wrzesiński''
Od  2008  roku  grupa  przyjaciół  Ruchu:  ludzi 
nauki,  badaczy,  osób  odpowiedzialnych  za 
Stowarzyszenie,  spotyka  się  raz  na  dwa 
miesiące,  aby  przez  pryzmat  myśli  Józefa 
Wrzesińskiego  przyjrzeć  się  kwestii  ubóstwa
i wykluczenia w naszym kraju.

Trzy spotkania  w 2012 roku były  poświęcone 
pytaniu:  „Czy  polska  szkoła  daje  dzieciom 
pochodzącym  z  ubogich  rodzin  szansę 
odnoszenia  sukcesów?”.  Temat  ten  został 
wybrany z okazji Roku Janusza Korczaka.

Dwa  z  tych  spotkań  były  poprzedzone 
refleksjami  osób  reprezentujących  świat 
akademicki.  Pani  prof.  Elżbieta  Tarkowska 
przedstawiła wyniki swoich badań dotyczących 
doświadczeń  ubogich  dzieci  w  szkole.  Pani 
prof. Marta Zahorska-Bugaj, socjolog edukacji, 
opowiedziała  o  równości  szans,  jako  jednym
z kluczowych wyzwań polskiej polityki edukacji. 
Na trzecim spotkaniu  z  tego cyklu  uczestnicy 
dzielili  się  własnymi  doświadczeniami 
współpracy  z  nauczycielami  i  pracownikami 
szkół.

W 2012 roku jednym z istotniejszych wydarzeń 
była  z  pewnością  debata  w  Pałacu  Kultury
i  Nauki  (Collegium  Civitas)  zorganizowana
z okazji wydania książki stałego wolontariusza 
Ruchu  ATD  Xaviera  Godinota  „Likwidacja 
skrajnego ubóstwa: współuczestnictwo i prawa 
człowieka”. 

„Najlepszymi ekspertami w walce ze skrajnym 
ubóstwem  są  sami  ubodzy,  bo  oni  wiedzą 
najlepiej,  czego  im  potrzeba”  –  podkreślał 
Godinot. Janina Ochojska, prezes Polskiej Akcji 
Humanitarnej,  zastanawiała  się,  kiedy  należy 
zaprzestać  pomocy;  jej  celem  powinno  być 
bowiem  usamodzielnienie  się  osób  skrajnie 
ubogich. 
Wątek pomocy i  tego,  kiedy ona powinna się 
zakończyć,  a  także  jak  powinna  przebiegać, 
podjął dr hab. Ryszard Szarfenberg z Instytutu 
Polityki Społecznej UW.
Xavier  Devictor,  szef  Banku  Światowego
w  Polsce  i  krajach  bałtyckich,  mówił
o  przezroczystości  ubogich  w  wielkich 
miastach.  „Jeśli  zapytać  bogatych 
mieszkańców,  czy  pamiętają  twarze 
bezdomnych,  przypominają  sobie  jedynie 
twarze  aktorów,  grających  ubogich.  Nie 
dostrzegamy  bezdomnych,  nie  patrzymy  na 
nich” – mówił Devictor. 

Książka Xaviera Godinota „Eradicating Extreme 
Poverty”,  została  opublikowana
w  Wielkiej  Brytanii  na  początku  2012  r. 
(wydawnictwo Pluto Press). Jest ona oparta na 
wieloletnich  doświadczeniach  pracy  w  terenie 
członków  Międzynarodowego  Ruchu  ATD
w 40 krajach na całym świecie. 

Na  temat  książki  Salil  Shetty,  dyrektor 
generalny  Amnesty  International,  napisał:  Ta 
ważna  publikacja  przekonuje,  że  skrajne  

ubóstwo  wynika  z  kryzysu  praw  człowieka,  
który  wymaga  natychmiastowych  działań  ze  
strony  państw tak,  aby  prawa człowieka  były  
szanowane, chronione oraz aby stosowano je  
wobec  wszystkich  ludzi.  Książka  podkreśla  
znaczenie  bezpośredniego  zaangażowania  
pojedynczych  osób  jako  orędowników  zmian,  
zaangażowania  w  zwalczaniu  skrajnego 
ubóstwa  we  własnym  środowisku,  w  imię  
pomocy współobywatelskiej.

Z  okazji  przypadającej  14  lutego  2013  r.
25-tej rocznicy śmierci założyciela Ruchu ATD, 
przygotowalismy w grudniu 2012 nowe polskie 
wydanie  jego biografii.  W przedmowie  prof. 
Elżbieta  Tarkowska  pisze:  Wrzesińskiego 
uformowało  dzieciństwo  w  biedzie;  trudne  
doświadczenia i przeżycia sprawiły,  iż jak nikt  
inny  rozumiał  ludzi  zmagających  się
z  ubóstwem,  ich  problemy,  przeżycia,  troski.  
(...)  Z  różnych  stron,  z  różnych  nurtów myśli  
społecznej  płynie  zbliżony  postulat  
uwzględnienia  wiedzy,  jaką   na  temat  swojej  
kondycji  posiadają  sami  biedni  i  wykluczeni;  
postulat  sformułowany  przed  laty  przez  
Wrzesińskiego  w  postaci  zalecenia,  by  
„poznać,  co  myślą  najbiedniejsi”.  Wypowiedzi  
te  uświadamiają  nam,  że  wstyd  i  poniżenie  
związane  z  biedą,  bądź  –  ujmując  rzecz  od  
drugiej strony – kwestia szacunku i zrozumienia  
dla  ludzi  żyjących  w  ubóstwie  i  solidarności
z  nimi  to  wielki  problem  etyczny  świata  
współczesnego. 





    Rzecznictwo 
W listopadzie 2011 r. ATD  wraz ze Stowarzyszeniem 
SOS  Wioski  Dziecięce,  Koalicją  Karat  oraz 
Stowarzyszeniem  Interwencji  Prawnej  zawiązało 
koalicję  w  celu  stworzenia  wspólnego  raportu  dla 
Powszechnego  Okresowego  Przeglądu  Praw 
Człowieka  (Universal  Periodic  Review)  2012.  UPR 
otwiera  organizacjom  pozarządowym  możliwość 
aktywnego udziału w procesie monitorowania stanu 
implementacji wszystkich konwencji ONZ przyjętych 
przez Polskę. ATD w raporcie koalicyjnym podniósł 
problem  ubóstwa  dzieci  jako  przypadku  naruszeń 
artykułów  Konwencji  o  Prawach  Dziecka  z  1989 
roku.  Od wiosny 2012 ATD Polska we współpracy
z organizacjami z koalicji, jak i z przedstawicielstwem 
ATD w Genewie,  naciskał  na rządy innych państw 
celem uzyskania wyjaśnień i przyjęcia rekomendacji 
co do zmiany sytuacji.

Raport  czterech  organizacji  można  znaleźć  na 
stronie: www.atd.org.pl/article636.html

Sesja  przeglądowa  Polski  w  siedzibie  Rady  Praw 
Człowieka  miała  miejsce  w maju  2012.  Niewiele 
państw  wsparło  pozycje  wypracowane  przez
4  polskie  organizacje,  jednak  dla  wszystkich 
organizacji  było  to  pierwsze  doświadczenie 
współpracy przy UPR. Doświadczenie to na pewno 
zaprocentuje  przy  kolejnych  Okresowych 
Przeglądach Praw Człowieka.

W  lutym  2012  roku  czterech  członków 
Stowarzyszenia  wzięło  udział  w  Międzynarodowej 
Konferencji  organizowanej  przez  ATD  w  siedzibie 
UNESCO  w  Paryżu.  Hasło  konferencji  brzmiało: 
Nędza jest  formą przemocy:  przełammy milczenie.  
Uświadommy  sobie,  że  osoby  żyjące  w  skrajnej  

nędzy  doświadczają  przemocy  i  poszukajmy  
pokojowych  rozwiązań.  Zaś  credo  konferencji 
pochodziło od wolontariusza ATD z Port au Prince 
na Haiti: „Kiedy wstajesz rano nie wiedząc gdzie  
iść, nie mając w rękach nic, żeby nakarmić twoje  
dzieci,  to  właśnie  jest  przemoc”.  Konferencja 
wpisywała się w aktualne debaty na temat oceny 
Milenijnych  Celów  Rozwoju.  Zostały  poruszone 
następujące  tematy:  -Niedostatki  materialne
i  pozbawienie  podstawowych  praw  -Formy 
przemocy  instytucjonalnej  i  jej  konsekwencje 
-Nieuznawanie  osób  doświadczających  biedy  za 
pełnoprawnych  obywateli  -Trudności  związane
z  opracowywaniem  projektów  na  rzecz  osób 
najbardziej  pokrzywdzonych  -Stawianie  czoła 
przemocy  i  pokojowe  formy  rozwiązań 
-Wykorzystanie różnych środków i wiedzy na rzecz 
szerzenia pokoju.

W 2012 roku Ruch ATD był  aktywnym członkiem 
Polskiej Koalicji Social Watch i Polskiego Komitetu 
European Anty-Poverty Network. W czerwcu 2012 
roku  dwoje  przedstawicieli  ATD  uczestniczyło
w  ramach  polskiej  delegacji  w  Walnym Zebraniu 
europejskiego EAPN. Przez cały rok ATD wspierało 
też różne postulaty EAPN Polska, z którymi można 
się zapoznać na www.eapn.org.pl

Ważnym  momentem  2012  roku  był  także  dzień
27  września,  kiedy  Rada  Praw  Człowieka  ONZ 
przyjęła  w  drodze  konsensusu  zbiór  zasad 
przewodnich  odnośnie  skrajnego  ubóstwa  i  praw 
człowieka.  Jest  to  efekt  30  lat  pracy  ATD
w  kuluarach  ONZ.  Od  września  2012  roku  ATD 
Polska  poszukuje  wsparcia  innych  instytucji

w  przygotowaniu  polskiej  wersji  zbioru  zasad 
przewodnich  odnośnie  skrajnego  ubóstwa  i  praw 
człowieka.  Tekst  ten  będzie  ważnym  narzędziem 
rzecznictwa  w  nadchodzących  latach.  Więcej 
informacji  na ten temat  można znaleźć  na stronie: 
www.atd.org.pl/article737.html

Ewaluacja Milenijnych Celów Rozwoju
Od  października  2012  do  lutego  2013  w  ramach 
programu  ewaluacji  Milenijnych  Celów  Rozwoju 
wolontariusze  ekipy  ATD  Polska  we  współpracy
z  EAPN  oraz  środowiskiem  akademickim 
przeprowadzili  lokalne  badanie  na  temat  ubóstwa
i  wykluczenia  mieszkaniowego.  Badanie  było 
przeprowadzono  metodą  partycypacyjną,
z  bezpośrednim  udziałem  osób  doświadczających 
tego  problemu.  W  badaniu  wzięło  udział  15  osób
z Warszawy i Kielc, które udzieliły wywiadów i wzięły 
udział  w  spotkaniach  grupy  docelowej.  Praca
w grupie była nakierowana na wyłonienie najbardziej 
niepokojących  aspektów  problemu,  jak  i  na 
poszukiwanie  rozwiązań  dla  istniejącej  sytuacji. 
Grupa  opracowała  wspólnie  stanowisko,  które 
wolontariusze  ATD  Polska  razem  z  wybranymi 
uczestnikami badania zaprezentowali na seminarium 
w  Brukseli,  zorganizowanym  przez  ekipę 
Międzynarodowego  Ruchu  ATD  we  współpracy
z Komitetem Regionów 22 Stycznia 2013. Obecnie 
stanowisko  (www.atd.org.pl/article772.html)  jest 
zamieszczone  na  stronie  NGO.pl,  celem  zbierania 
komentarzy  i  głosów  poparcia.  Wiosną  2013  roku 
planujemy  zorganizować  spotkanie  w  Komisji 
Sprawiedliwości  i  Praw Człowieka  inicjujące  dialog 
na temat wykluczenia mieszkaniowego na poziomie 
instytucjonalnym. 





Ruch ATD w mediach 
Zdjęcie na lewej stronie: reportaż na temat wernisażu wystawy Ziemi Marzeń

       ← Artykuł na temat Workcampu, którego tematem był zrównoważony rozwój.

Prezes stowarzyszenia w telewizji z okazji Międzynarodowego
Dnia Walki z Ubóstwem

Artykuł na temat działania Biblioteki Podwórkowej w gdańskiej dzielnicy 
Brzeźno ukazał się 13 lipca 2012 roku w „Dzienniku Bałtyckim”.





Perspektywy na rok 2013
Rok  2013  to  dla  Ruchu  ATD  w  Polsce  czas 
ważnych  zmian. Po 8 latach w Polsce Fabienne 
i Pierre Klein przygotowują się do zmiany swojej 
misji  i  28-  lutego  zrezygnowali  ze  swoich 
obowiązków  w  ramach  ekipy  stałej
w  Warszawie.  Rok  2012  był  czasem 
przygotowania  do  tego  etapu.  Bardziej 
szczegółowo :

• Nowi  stali  wolontariusze  z  Polski 
dołączyli  do  ekipy  stałej  w  Warszawie 
przejmując na siebie obowiązki, które do tej 
pory pełnili Fabienne i Pierre. 
• Jesienią  2012  roku  para  francuskich 
stałych wolontariuszy zaangażowana w ATD 
od  blisko  5  lat  przeprowadziła  się  do 
Warszawy latem 2012 i dołączyła do ekipy 
stałej.  

W grudniu 2012 stała ekipa liczyła 12 członków 
(patrz zdjęcie na stronie po lewej).  Utworzono 
nowe grupy robocze, w skład których weszli 
przyjaciele ATD. Jedna z nich to Grupa Wizji 
Globalnej (Global Vision Group-GVG). Będzie 
ona  śledzić  życie  ATD w Polsce  i  pozostanie
w  kontakcie  z  Międzynarodowym  Ruchem.
W ten właśnie sposób ekipa stała i przyjaciele 
Ruchu przygotowywali się na czas zmian w roku 
2013  i  dzielili  obowiązkami  w  związku
z odejściem Fabienne i Pierre’a. 

Rok  2012  był  także  czasem  przygotowań  do 
Europejskiego  Roku  Obywateli  2013.
W pierwszych miesiącach 2013 Stowarzyszenie 

będzie  pracowało  nad  upowszechnianiem 
dokumentów  na  temat  obywatelskości,  które 
powstały  po  spotkaniach  Europejskiego 
Uniwersytetu  Obywatelskiego  w  marcu  2012 
oraz wizycie studyjnej w czerwcu 2012.

W ekipie  warszawskiej  od września  2012 są 
obecne osoby, które mogą  poświęcić więcej 
czasu  na  pracę  z  uchodźcami  w  Polsce,
a zwłaszcza tymi, którzy mieszkają w ośrodku 
dla uchodźców, gdzie ATD prowadzi Bibliotekę 
Podwórkową.  Na początku 2013 roku Miasto 
Warszawa  ponownie  potwierdziło  zaufanie, 
jakie  ma  do  naszej  pracy  z  uchodźcami, 
udzielając  po  raz  drugi  z  rzędu 
Stowarzyszeniu dotacji na pracę w ośrodku dla 
uchodźców.  I  tak  w  roku  2013  ATD  będzie 
angażować  się  jeszcze  bardziej  na  rzecz 
uchodźców. 

W 2013 stowarzyszenie czekają nowe etapy:
•Do  końca  maja  2013  ekipa  stała  będzie 
musiała  przenieść  warszawskie  biuro  ATD
z  adresu  Waszyngtona  4/8  do  nowego 
lokalu przy Grenadierów 34 o powierzchni 
128  m2.  Zmiana  ta  była  konieczna,  gdyż 
nowi  właściciele  lokalu  przy  Waszyngtona 
4/8  nie  byli  gotowi  dalej  wynajmować 
Stowarzyszeniu  lokalu.  Nowy  lokal  przy 
Grenadierów 34 zapewni odpowiednią ilość 
miejsca  na  organizowanie  spotkań, 
warsztatów  oraz  szkoleń,  a  jednocześnie 
mieści  się  w  dobrym  punkcie 

komunikacyjnym.  Lokal  przy  Grenadierów 
będzie  wynajmowany  od  ZGN  Urzędu 
Dzielnicy Praga-Południe.
•Stowarzyszenie złoży wniosek o przyznanie 
statusu Organizacji  Pożytku Publicznego. 
Współpraca  z  biurem  rachunkowości  MAX, 
rozpoczęta 5 lat temu, będzie wzmocniona w 
celu  przystosowania  księgowości 
stowarzyszenia  do  wymogów  stawianych 
OPP.
• Stowarzyszenie  będzie  kontynuować 
poszukiwania przyjaciół, którzy zgodziliby 
się  w  sposób  regularny  wspierać 
finansowo działania  zapisane  w statucie. 
Na koniec roku 2012, 20 przyjaciół regularnie 
wspierało  finansowo  Stowarzyszenie,  dzięki 
czemu zostaje zachowana stałość w realizacji 
niektórych projektów.
• Ekipa  stała  będzie  również  pracować  nad 
nową  stroną  internetową  Stowarzyszenia. 
Uznano,  że  obecna  strona  założona  przez 
Pierre’a Kleina w 2006 roku, powinna zostać 
przebudowana. 

Na  poziomie  międzynarodowym  rok  2013  jest 
rokiem  „Ewaluacji-Planowania”  dla  Ruchu  ATD. 
Podobnie  jak  inne  grupy  ATD  i  przyjaciół  na 
świecie tak i ruch ATD Polska będzie uczestniczył 
w pracy i  dyskusjach,  których rezultatem będzie 
Kontrakt  Wspólnego  Zaangażowania  ATD  w 
Polsce na lata 2013-2016. Kontrakt na lata 2009-
2012 dostępny jest na stronie:
www.atd.org.pl/article114.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 2013.

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

W 2012 w ekipie stałej w Warszawie pracowali: 
Volha  Baranchuk,  Côme  des  Bourboux, 
Stanislaw  Franczak,  Christel  Garcia,  Monika 
Kalinowska,  Adrianna  Kabza-Biernacka, 
Gevorg Keyhan, Fabienne i Pierre Klein, Beata 
Kowalska,  Paulina  Kupis,  Agata  Nankiewicz, 
Sandra Trebunia oraz Anna Wierzbicka. 

Tak jak w latach ubiegłych, do września 2012, 
Stowarzyszenie  mogło  również  przyjmować 
wolontariuszy europejskich EVS. W 2011 roku 
po  raz  pierwszy  w  ramach  tego  programu 
przyjęliśmy  w  ekipie  Clémentine  Patou
z Francji, która była z nami do lipca 2012. 

W 2012 roku ponad 30 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 zostało głównym sponsorem 
projektu Biblioteki Podwórkowe. Dodatkowo 
w  związku  z  uruchomieniem  Biblioteki
w gdańskiej dzielnicy Brzeźno otrzymaliśmy 
od  sklepu  Auchan  w  Gdańsku  darowiznę 
rzeczową o wartości około 1500 zł, a w jej 
skład weszły: książki, materiały plastyczne, 
gry  planszowe  i  przyrządy  do  gier 
sportowych.

• W  roku  2012  dzięki  poparciu
i  zaangażowaniu  pracowników  i  dyrekcji 
sklepu  Auchan  Wola  Stowarzyszenie 
zyskało dotację wysokości  15 000 Euro od 
Fundacji Auchan przeznaczoną na rozwój 
projektów dla dzieci  i  młodzieży z Osiedla 
Dudziarska.

• ciągła pomoc przy realizacji  projektów ATD 
Ambasady  Francuskiej,  Renault  Polska 
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,  SPSK  w  Miecięrzynie  czy
z  Towarzystwem  Więź  w  Warszawie  jest 
nieocenionym  wsparciem  dla  naszych 
projektów.

W 2012 roku nasze projekty były finansowane 
m. in.  z  dotacji:  Ambasady  Francji,  Auchan 
Polska,  Fundacji  Auchan,  EAPN  Europa, 
Miasta st. Warszawa, Programu UE Młodzież 
w  działaniu,  Programu  UE  Europa  dla 
Obywateli,  Programu  dla  Młodzieży  Rady 
Europy.

Ponadto  nasze  projekty  są  w  ponad  55% 
finansowane  w  ramach  „międzynarodowej 
solidarności”  Ruchu  ATD  Czwarty  Świat 
(patrz  punkt ,,Finanse”). 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
W czasie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia 
Przyjaciół  Międzynarodowego  Ruchu  ATD 
Czwarty  Świat  w  Polsce,  które  odbyło  się  31 
marca 2012 r. w Warszawie, na Prezesa Zarządu 
wybrana została Anna Owczarska–Osińska. Jest 
absolwentką  Uniwersytetu  Warszawskiego, 
Uniwersytetu Brukselskiego (ULB) oraz Wyższej 
Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, ma 
wieloletnie  doświadczenie  życia  wraz  z  rodziną 
poza granicami kraju 

W 2012 roku dodatkowa grupa przyjaciół Ruchu 
ATD  mieszkających  w  Warszawie  została 
zaproszona  do  oficjalnego  przystąpienia  do 
Stowarzyszenia,  żeby wspomóc ekipę w stolicy, 
gdzie prowadzone są liczne akcje od roku 2008. 
Na  koniec  roku  2012  Stowarzyszenie  liczyło
40 członków. 

Na  początku  czerwca  2012  Stowarzyszenie 
zorganizowało  po  raz  pierwszy  w  historii 

weekend  integracyjny  dla  wszystkich  jego 
członków, przyjaciół, wolontariuszy oraz ekipy 
stałej z Warszawy. Grupa około 50 osób  (patrz 
zdjęcie  na  stronie  po  lewej) spotkała  się
w ośrodku rekreacyjnym w Sielpii (30 km od Kielc)
i uczestniczyła w licznych warsztatach twórczych
i  dyskusjach.  Spotkanie było  również  okazją  do 
świętowania  80.  rocznicy  urodzin  Terelizy 
Braun,  jednego  z  członków  założycieli 
Stowarzyszenia.

Lista członków  –  31/12/2012
1. Cezary Bieniaszewski – Kielce – Zarząd
2. Elzbieta Bolewska-Kocór - Warszawa
3. Tereliza Braun - Kielce
4. Piotr Broda-Wysocki - Warszawa
5. Ks. Andrzej Drapała - Kielce
6. Agnieszka Drelich-Magdziak – Górzno – Zarząd
7. Cezary Gawryś – Warszawa
8. Marta Hamerszmit - Warszawa
9. Maria Jarmuszcak – Warszawa – Komisja rewizyjna 
10. Louis Join Lambert -  Francja
11. Agnieszka Kaczanowska-Czmyr  - Kraków
12. Agnieszka Kaszkur - Warszawa
13. Elżbieta Kauch - Kielce
14. Pierre Klein – Warszawa – Zarząd
15. Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz  - Warszawa
16. Justyna Kozubska-Knop – Kielce
17. Magdalena Macińska – Warszawa – Zarząd (Wiceprezes)
18. Krzysztof Magdziak - Górzno
19. Monika Mazurkiewicz - Kielce – Komisja rewizyjna 
20. Tomasz Medyński – Kielce/Kraków

21. Jarosław Miarka - Kielce
22. Izabela Moskwa - Kielce
23. Agata Nankiewicz - Warszawa– Zarząd (Wiceprezes)
24. Katarzyna van Baren-Nawrocka - Holandia/Sadki
25. Anna Owczarska-Osińska - - Warszawa - Zarząd (Prezes)
26. Isabelle Perrin, DG Miedz. Ruchu ATD - Francja
27.Grażyna Pisarczyk- Kielce
28. Tamara Pocent - Warszawa
29. Urszula Radziszewska - Kielce – Komisja rewizyjna (Przewodniczący)
30. Justyna Skuza – Kielce
31. Zdzisław Skuza – Kielce
32. Bogumiła Słapek - Kielce
33. Anna Śleźnik –  Kielce – Zarząd (Wiceprezes)
34.  Ewa Smolczyńska - Warszawa 
35. Zofia Waleria Stelmaszuk - Warszawa
36. Antoni Tercha – Strzelce Opolskie
37. Anna Wierzbicka - Warszawa
38. Stefan Wilkanowicz - Kraków
39. prof. Andrzej Zoll - Kraków
40. Andrzej Zybała - Warszawa



Finanse Ruchu ATD Polska 2010-2012 w skrócie
Przychody (zl) Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010

Składka członkowska 300 0% 250 0% 230 0%

Dotacje Fundacji oraz Ruchu ATD 57% 54% 53%

Granty ze środków publicznych w Polsce 7% 5%

Granty ze środków publicznych z zagranicy 19% 25% 31%

Sponsorzy 12% 6% 6%

Darowizny osób fizycznych 3% 2% 7%

Dobrowolny udział w kosztach spotkań i pozostałe przychody 1% 8% 2%

0% 834 0% 0%

Razem 100% 100% 100%

Koszty (zl) Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010

Koszty realizacji zadań statutowych 95% 82% 82%

Koszty administracyjne 5% 18% 18%

Koszty finansowe 8 0% 0 0% 8 0%

Razem

Zysk lub strat (zl)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne 35% 27% 24%

222 482 189 055 183 062

27 344 16 131

73 896 87 367 105 139

46 192 19 382 20 298

13 025 6 063 25 211

4 525 28 777 8 239

Przychody finansowe – odsetki 1 787 1 287

389 551 347 859 343 237

372 352 279 949 272 399

19 311 63 417 61 024

391 671 343 366 333 431

-2 120 4 493 9 806

136 889 94 153 79 947



 Finanse Ruchu ATD Polska w skrócie

Po stabilizacji,  która  nastąpiła  pomiędzy 2010
i 2011 rokiem, budżet  Stowarzyszenia w 2012 
roku  (przychody  i  wydatki)  ponownie  wzrósł
o 14 % w stosunku do 2011 roku. Ten wzrost 
jest  spowodowany  trzema  czynnikami: 
intensywna  działalność  w  obszarze  projektów 
młodzieżowych  (zwłaszcza  latem)  oraz  od 
września  2012  rozwój  działalności  na  rzecz 
społeczności  Uchodźców  w  Warszawie
i  rosnąca  ilość  stałych  wolontariuszy  w ekipie
w Warszawie. 

Przychody  Stowarzyszenia  w  2012  roku 
pokryły  rosnące  wydatki.  Wynik  finansowy 
za 2012 rok jest ujemny (-2119,90 zł), ale jest 
to  stan  tymczasowy,  gdyż  Stowarzyszenie 
wciąż czeka na wpłatę dotacji z 2012 roku od 
Rady Europy, która pokryję tę stratę.

Jak  zazwyczaj  sprawozdanie  finansowe  2012 
nie  daje  pełnego  obrazu  sytuacji 
Stowarzyszenia, ponieważ:

• Działania  Stowarzyszenia  i  grup  ATD
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 sal 
konferencyjnych  i  wystawowych  oraz 
innych form wsparcia.

• Koordynacją działań w Polsce, a także 
koordynacją  kilku  projektów,  zajmują  się, 
razem z wolontariuszami i wolontariuszami 
stałymi z Polski,  stali  wolontariusze ATD  
z Francji mieszkający w Polsce. Są oni też 
obecnie opłacani przez Ruch ATD Francja. 
Pobierają niewielkie wynagrodzenie, które 
kalkulowane jest na tej samej zasadzie co 
wynagrodzenie  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 dzięki dotacji od 
Fundacji  ATD  w  wysokości  ok.
222 500 zł za rok 2012, 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 roku 2013. Nowy zespół 
będzie  potrzebował  czasu  dla  wyznaczenia 
projektów  długoterminowych  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 
publicznego  (tak,  by  stworzyć  możliwość 
wspierania  Stowarzyszenia  poprzez  1% 
podatku).  Stała  ekipa  w  Warszawie
będzie  również  kontynuowała  starania
o  dofinansowania  celowe,  ubiegając  się
o  fundusze  w  ramach  krajowych  i  lokalnych 
konkursów. 

Księgowość  Stowarzyszenia  w  2012  roku 
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.



  Autorska gra planszowa Energopolis przygotowana podczas spotkań 
Djynamo 2012  i zaprezentowana na Dniu Ziemi w czerwcu w Warszawie.



   Prace dzieci w ramach Kampanii Tapori Aby się dobrze uczyć potrzebuję...



„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


