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A -   Wstęp

A.1 -  Raport ten poświęcamy pamięci niedawno zmarłych pani 
Grażyny, pani Alicji Macinskiej oraz pana Janusza Hamerszmita

Grażyna „Czeszka” - świadectwo Terelizy Braun 

Nie chciałam dzwonić za wcześnie żeby jej  
nie  zbudzić.  Wykręciłam  numer  dopiero  parę  
minut  po  dziewiątej.  Nie  odebrała.  Po  pewnym 
czasie  zadzwoniłam  jeszcze  raz  i  wtedy  akurat  
zadzwoniła  Alicja,  że  Grażyna  nie  odbiera  jej  
telefonu, więc zadzwoniłam do pani Halinki, która 
zeszła  trzymając  komórkę  i  krzyknęła,  że  
„Grażyna leży cała we krwi” i  po chwili,  że „jest  
zimna”. (Sobota 23 maja 2010)

 O Grażynie mówiło się „Czeszka”. Miała rzeczywiście inną, twardszą wymowę, chodź do 
Czech pojechała do pracy kiedy skończyła osiemnaście lat.  Ułatwiła jej  to „nauczycielka”,  której 
dziecko bawiła, chodząc równocześnie do wieczorówki. Wszystkiego nauczyła ją babcia: gotowania, 
szycia, porządku. W jej mieszkaniu było zawsze idealnie czysto i porządnie.”Matka latała”. U ojca 
była tylko raz. Dał jej 50 złotych i powiedział żeby nie przychodziła więcej.

Myślę, że gdy uczyła się mówić uczyła się innej wymowy. Miękkiej, śpiewnej. Tak musiała 
mówić  babcia  w  zielonogórskim.  Wśród  polaków  nie  ma  „wypędzonych  godnych  pomników”. 
Polaków „nie wypędzano” z ziem na których od wieków mieszkali ich przodkowie. Polaków tylko 
ładowano na wagony towarowe i przewożono na „ziemię odzyskane”. Grażyna znała „hrabiowskie” 
nazwisko babki: Szumska i wiedziała, że pochodziła z Litwy, ale żadnej dalszej rodziny nie znała. 
Nie miała też żadnego zakorzenienia w szersze środowisko społeczne. Była tylko prywatna bieda. 

W Czechach była  też  sama.  Teście,  który  nie  zaakceptowali  małżeństwa syna i  nie  byli 
oparciem. Więc zaczęła się „mścić”. Piła „i nie tylko”. Mówiła, że żeby była Czeszką to by ją wsadzili 
do więzienia,  a tak tylko odesłali  do Polski  z zakazem wstępu do Czech przez lat  dziesięć.  Te 
dziesięć lat miały minąć w tym roku i Grażyna chciała dożyć żeby pojechać, odszukać córkę i prosić 
ją o przebaczenie.

 Bo jak przyjechała do Polski to piła nadal. Nocowała na dworcu PKP, albo „po krzakach” i 
tak pewnego dnia właśnie na dworcu narodziła się miłość. Zamieszkali we dwoje. Pili we dwoje. 
Grażyna była już rozwiedziona z czeskim mężem. Robert chciał ślubu. Długo się nie zgadzała, a 
gdy już ustalili datę on umarł. Ona była wtedy w szpitalu. I od razu zrozumiała, że „zabrał” jej picie. 
Od jego śmierci nie piła ani razu. Jak bardzo miała ochotę to brała fotografię Roberta i rozmawiała z 
nim. Opiekował się nią. 

Do ATD przyprowadził ją Adam Kuklinski. Miała od dawna eksmisję z mieszkania,    które 
chcieli przejąć synowie, ale miasto miało jej zapewnić mieszkanie socjalne. Miasto się nie śpieszyło, 
a  ona zdołała  spłacić  długi,  odnowić  mieszkanie,  wyremontować,  urządzić.  Początkowo żyła  „z 
puszek” czyli  z tego co znalazła „na śmietniku”.  Potem zatrudniła się w firmie sprzątającej bloki 
mieszkalne. Wszystko się ustabilizowało. Mieszkały we dwie z czarną kotką Perełką. Miała swój 
własny krąg znajomych. 

I wtedy władze lokalowe przypomniały sobie o niej, a może raczej o jej mieszkaniu w bloku 
„komunalnym” i kazały jej się przenieść do budynku socjalnego, dawnego hotelu pracowniczego o 
wspólnych kuchniach i łazienkach, stanowiących równocześnie meliny pijackie. Grażyna bała się, że 
nie wytrzyma. W prawdzie czuła stałą opiekę zmarłego Roberta, ale do wódki nadal ją „ciągnęło”. 
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Dzięki pomocy Anki Śleźnik,  udało się pierwszą propozycje odrzucić.  Ale wkrótce dostała 
nową propozycje. Właśnie to „mieszkanie”: 13 m2, w tym 1/3 łazienka i stojący po środku komin 
wentylacyjny. Byliśmy razem obejrzeć. Grażyna się popłakała, ale to mieszkanie już musiała przyjąć. 
Adam pomagał przy przeprowadzce i urządzaniu mieszkania. Było przeraźliwie ciasno, ale ładnie. 
Dalej pracowała. Po pracy brała fotografię Roberta i rozmawiała z nim, albo z czarną kotką Perełką. 
Myślała o kończącym się zakazie wstępu do Czech i planowała odszukanie córki i jej dzieci. I ... 
walczyła z rakiem. Rak był w tchawicy i nie nadawał się do operacji, więc zwalniała się z pracy tylko 
na parę godzin nawet wtedy gdy szła na naświetlania, czy „na chemię”. 

W  poniedziałek  18  Maja  spędziłyśmy  osiem  godzin  w  kolejnych  kolejkach  przychodni 
onkologicznej. W piątek odwiedził ją Pierre Klein. Wieczorem była jeszcze pani Halinka sąsiadka. W 
sobotę rano nie żyła. W tym bloku socjalnym na pięćdziesiąt parę mieszkań 10 osób choruje na 
raka. Trzy już umarły.  

Tereliza Braun, Kielce, 24 maja 2009 roku 

Olivier Wuillemin, Francja – 25 Maja 2009

Pamiętam Grażynę. Spotkałem ją tylko raz. Pamiętam jej twarz naznaczoną trudnym życiem, a 
teraz zmieniona chorobą. Pamiętam plan niewygodnego mieszkanka, które jej przyznano, który 
narysował nam Adam, byśmy mogli uczestniczyć w jej trudnościach.
Ten wiersz napisany przez Armanda Monjo zmarłego w 1980. Przesyłam dla niej:

Gdy przyjaciel umiera
Zleca nam pracę 
Ukończenie w nas pełnego człowieka
Czyni nas spadkobiercami więzi
Chce byśmy przeżyli z nim razem 
Wspólne marzenia
Mamy oswoić motyle
Wznieść się nad chmury
Być terminatorami radości
Wynalazcami reakcji łańcucha miłości 

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszej przyjaciółki pani Alicji Macińskiej, która 
współpracowała z ATD w Warszawie. Pani Alicja była psychologiem szkolnym, pracowała w 
Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz założyła rodzinę zastępczą.
Pani Alicja miała dla nas duże znaczenie, bo była w Warszawie „drzwiami” do spotkań z rodzinami. 
Podziwialiśmy ją za zaangażowanie w pracę z rodzinami i długoletnie towarzyszenie 
poszczególnym rodzinom.

Jej córki: Magda, Ula i Ewa współpracują z ATD w 
różnych naszych projektach. Ich zaangażowanie 
na rzecz pomocy innym ludziom daje świadectwo 
jaką matką była pani Alicja.

W maju 2007 pani Alicja spotkała się z Delegacją 
Generalną ATD by rozmawiać o polskiej polityce 
pomocy rodzinie i jak ją ulepszyć.

Młodzież uczestnicząca w Karawanie ATD w 2007 
r. pamięta, jak zaprosiła ich do siebie do domu na 
smaczny, tradycyjny polski obiad.
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Ostatnio pani Alicja wspólnie z Fabienne i Anną Osińską była zaangażowana w walkę o nowe 
mieszkania dla kilku rodzin.

Zycia znowu uczekla. Pszepraszam Januszu jezeli  
moje slowy sa brzydko. Dzis rano SMS Marty 
Hamerszmit poinformowal o smierci swojego Taty.

Janusz Hamerszmit tak jak Alicja Macinska byl 
bardzo wazny dla nas na poczatku naszego pobytu 
w Polsce. On tworzyl dla nas piekne obchody 17 
pazdz 2006 z dziecmi. Nigdi nie bedziemy 
zapomiec. 

Fabienne i Pierre Klein – 4 lipca 2009

Terliza Braun, Ambasadorka Europejskiego Roku
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 

2010

Czujemy  się  wszyscy  uhonorowani  z  powodu  otrzymania  przez 
naszą  przyjaciółkę  i  wolontariuszkę  Terelizę  Braun  roli 
Ambasadorka  Europejskiego  Roku  Walki  z  Ubóstwem
i Wykluczeniem Społecznym 2010.

Ambasadorzy: Tereliza  Braun,  Henryk 
Gołębiewski,  Jolanta Fajkowska, 
Emilian  Kamiński,  Patricia 
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Kazadi, Lidia Lewandowska, Jan 
Mela,  ks.  Stanisław  Słowik, 
Jolanta  Sobczak,  Sebastian 
Szydlik. 
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A.2 - Słowo Prezesa

 

„Tej nocy, obywatele, ministrowie, deputowani, urzędnicy i inni, zawarliśmy  
wspólnie przymierze z bezrobotnymi, z niewykształconymi, z ubogimi i z  
bezdomnymi. Nie jest to przymierze na jedną noc, ale na przyszłość. 

Czego teraz dokonamy, my, obywatele?

Co teraz zrobimy,  my,  rodziny  Czwartego  Świata,  żeby,  nasze  osiedla,  
nasze  codzienne  życie  były  w  końcu  godne  człowieczeństwa,  które  w 
sobie nosimy?

A  Wy,  młodzi  ludzie,  którzy  jesteście  spragnieni  sprawiedliwości,  
spragnieni  prawdy,  co  zrobicie  w  Waszych  szkołach,  na  Waszych  
uniwersytetach,  w  Waszych  Domach  młodzieży?  Czy  będziecie 
przewodnikami  na  tej  nowej  drodze,  na  której  sprawiedliwość zwycięża 
nad korzyścią własną, nad wyzyskiem, a pokój nad wojną? Na tej drodze,  
na której sprawiedliwość i miłość są w końcu pojednane? 

Musicie żyć przyszłością, która  jest w Waszych rękach a jutrzejszy świat  
będzie należał do Was.” 

W  poprzednim  raporcie  z  marca  2009  pisałam,  że  wraz  z  słowami  Józefa  Wrzesińskiego 
wypowiedziane pod koniec pierwszych obchodów  Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, 
17 października 1987 roku, złożylam Nam najserdeczniejsze życzenia na drodze do 2010 roku, 
Europejskiego  Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

I'm proud to say that this text from Wrzesinski really accompaigned us during year 2009.
Not only that young people prepared gradually the projekt Pokolenie 2010, not only because 
new young people started staz with ATD and decided to stay with us as full time volunteers 
during the year 2010, but also because one of the youngest person in spirit among us, one of 
the  most  ambitious  person  about  the  use  of  Jozef  Wrzesinski  heritage  was  nominated 
Ambasador roku 2010.

I'm proud, we are all proud about the choice of Tereliza Braun as Ambasador  Europejskiego 
Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

I'm also proud to look at the 5 past years and all what our young association managed to do. 
With confidence and feeling of having done my job as well as I could, I will be happy to support 
the work of a new Prezes after our march 2010 Walne zgromadzenie.
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End of year 2009 was not only the time of Tereliza nomination. In December 2009, also troje 
polskich dzieci byli w drodze do Genewy, gdzie spotykali się z przedstawicielami biura ONZ, z 
okazji 20. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. 

Ta trzyosobowa delegacja dzieci, pochodzących z wiosek położonej niedaleko Gniezna, to 
symbol większości naszych tegorocznych działań. 2009 był dla Ruchu ATD Czwarty Świat 
rokiem dzieci.    

Rozwinęliśmy i wzmocniliśmy projekt bibliotek podwórkowych. Jesteśmy szczęśliwi, że około 50 
wolontariuszy z Kielc, Warszawy, Lidzbarka i Górzna gotowych jest regularnie angażować się w 
spotkania z dziećmi, by dzielić się radością i wiedzą, czerpanymi z poezji, bajek, opowieści, 
encyklopedii i książek o nauce.  

2009 był również ważnym rokiem dla ruchu Tapori. Jesteśmy dumni, że dzięki współpracy z 
różnymi partnerami, takimi jak Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, nasi przyjaciele w 
Strzelcach Opolskich oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, mogły mieć miejsce w 
Polsce bardzo ważne wydarzenia, w których uczestniczyły dzieci z różnych środowisk - 
Europejskie Spotkanie Dzieci Tapori w Mięcierzynie oraz obchody 17 października w Kielcach.  
Oczywiście Ruch Tapori to nie tylko wydarzenia. To także regularna praca z dziećmi, słuchanie 
ich i wspólne uczenie się, jak przeciwdziałać wykluczeniu i tworzyć więzi przyjaźni w szkole, na 
podwórkach,  w klubach sportowych. Dziękujemy wszystkim animatorom, nauczycielom, 
wychowawcom z całej Polski, którzy dołączyli do Tapori wraz z grupami dziećmi, z którymi 
pracują. 

Dzieci są naszym skarbem, dzieci dają nam siłę, aby kontynuować codzienną walkę z nędzą - 
raz po raz mówią nam rodzice, których życie jest trudne z powodu ubóstwa i wykluczenia. Aby 
dać dzieciom to, co najlepsze, trzeba wspierać całą rodzinę.  Dlatego w 2009 roku robiliśmy 
wszystko, co mogliśmy, żeby wspierać dorosłych, rodziców, aby zabierając głos w publicznych 
debatach mogli wyjaśnić, jakie inicjatywy są potrzebne, aby rzeczywiście stworzyć szansę na 
wyjście z ubóstwa. W tym roku ATD ponownie koordynowało przygotowania polskiej delegacji 
na Europejskie Spotkanie Osób Dotkniętych Ubóstwem zorganizowane przez Unię Europejską 
w Brukseli. Ponownie była to wspaniała przygoda, a znakiem dodającym nam odwagi było 
krajowe Spotkanie Dialogu i Solidarności, które mogliśmy zorganizować w kwietniu w biurze 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jest jeszcze wiele innych informacji, które można by było przekazać. You will find them in this 
report. 

Teraz chcialabym Wam opowiedzieć o 4 wyzwaniach, przed jakimi staje ATD Czwarty 
Świat w roku 2010, Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. 

Pierwsze wyzwanie to dotarcie do jak największej liczby młodych ludzi. Młodzi mają zapał, 
młodzi mają pomysły, młodzi są gotowi zaangażować się, jeśli uznają się to co im proponujemy 
ma sens. Wszędzie w Europie ATD chce, aby młodzi znaleźli się w sercu mobilizacji w 
Europejskim Roku. W Polsce realizujemy teraz ważne projekty „Pokolenie 2010” i „Innowacje 
2010”. Będzie to źródło siły, aby zwrócić się do wszystkich obywateli. Da nam też siłę, by 
pogłębić pracę w ramach Bibliotek Podwórkowych oraz Tapori.   
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Drugim wyzwaniem jest sprawienie, by rok 2010 przyniósł rzeczywiste zmiany w życiu 
wszystkich rodzin i osób, które doświadczają skrajnego ubóstwa i społecznego wykluczenia. 
ATD nie zdoła uruchomić procesu tych zmian działając w pojedynkę, dlatego będziemy 
kontynuować współpracę w ramach sieci takich jak EAPN Europejska Sieć Przeciwdziałania 
Ubóstwu, Koalicja „Dach nad głową” oraz z innymi organizacjami i instytucjami. To także duch 
kampanii na rzecz dialogu dotyczącego ratyfikacji Europejskiej Karty Społecznej. Jeśli zdołamy 
zebrać wiele głosów poparcia dla „Apelu Kieleckiego”, możemy mieć nadzieję, że rok 2010 
zbliży nas do stworzenia lepszych praw dla wszystkich polskich obywateli, którzy chcą brać na 
siebie odpowiedzialność.

Trzecie wyzwanie dotyczy znaczenia spuścizny Ojca Józefa Wrzesińskiego dla Polski. Coraz 
więcej osób, odkrywając ducha oraz podejście Wrzesińskiego, stawia pytanie – dlaczego wciąż 
jest on w Polsce mało znany? W tym ważnym dla Europy roku podejmiemy wysiłki, aby 
upowszechnić teksty oraz myśli Wrzesińskiego w naszym otoczeniu. Planujemy uczcić 5. 
rocznicę powstania naszego polskiego stowarzyszenia, organizując w Warszawie krajową 
konferencję poświęconą ubóstwu i prawom człowieka (24 i 25 Maja 2010 w Warszawie). Mamy 
nadzieję, że to spotkanie będzie nowym impulsem do debaty o strategiach walki z ubóstwem 
oraz o działaniach realizowanych w oparciu o pytania, które skierował do nas Ojciec 
Wrzesiński.

Ostatnim wyzwaniem będzie rozwinięcie sieci przyjaciół, gotowych wspierać finansowo prace 
ATD w Polsce. W każdym roku robimy co w naszej mocy, kierując wnioski o fundusze na 
realizację projektów do lokalnych autorytetów oraz władz. To ciężka praca. Odnosimy sukcesy, 
ale i przegrywamy. System konkursów o fundusze publiczne ma swoje zalety oraz wady. 
Czasem nie pozwala włączyć projektów, poddanych próbie przystosowania ich do realiów życia 
bardzo biednych ludzi.
Doświadczenie ATD wszędzie na świecie jest takie samo – tylko sieć wspierających 
przyjaciół daje wolność i siłę, pozwala poświęcić czas na dotarcie do najuboższych, by 
wspólnie z nimi budować innowacyjne projekty. Taka sieć zaczyna się już tworzyć w 
Polsce. Trzeba ją rozwinąć. Warto zaznaczyć, że każdy datek, każde 10 czy 100 złotych 
ma znaczenie i jest wsparciem dla Ruchu. To ważna praca na rok 2010, niosący wiele 
finansowych potrzeb związanych z działaniami i rozwojem Ruchu.

Cóż, powinniśmy powiedzieć, że jest też piąte wyzwanie dla nas – to być w kontakcie z 
przyjaciolmi wszedzie.  Znaleźć czas, by korzystać z Ich wiedzy o tym, co dzieje się w życiu 
najuboższych rodzin z Waszej okolicy. Zrozumieć, jak ATD może wspierać przyjaciele w 
krokach, jakie podejmuje każdy z Was, aby budować solidarność, zrozumienie, przyjaźń i 
poszanowanie godności wokół was. 

Dziękuje za Waszą przyjaźń i zaufanie. W Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i 
Wykluczeniem Społecznym i pozniej pozwólcie mi powtórzyć raz jeszcze – licze na Was!

Anna Śleźnik – 15 marca 2010
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół
Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce    
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Informacje o Stowarzyszeniu

Wpis do rejestru: 2005, nr w rejestrze KRS 0000237930

Siedziba : Ul. Gagarina 12/33 - Kielce

Adres lokalu w Kielcach: ul. Paderewskiego 20, Kielce
Adres lokalu w Warszawie: al. Waszyngtona 4 lok 8, Warszawa

Dane dotyczące członków organów Stowarzyszenia:

Zarząd Stowarzyszenia:
Anna Śleźnik -  Prezes   
Agnieszka Czmyr – Kaczanowska - Wiceprezes 
Pierre Klein - Wiceprezes
Elżbieta Kauch - Członek Zarządu 
Anna Osińska - Członek Zarządu
Katarzyna Nawrocka - Członek Zarządu
Tomasz Medyński - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Urszula Radziszewska – Przewodnicząca 
Magdalena Macińska – Członek Komisji
Zdzisław Skuza – Członek Komisji

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe:

Celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, a 
także wspieranie organizacyjne i finansowe rozwoju oraz działalności Międzynarodowego 
Ruchu ATD Czwarty Świat.
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LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 
PRZYJACIÓŁ RUCHU ATD CZWARTY SWIAT

15 grudnia 2009

1. Andrzej Zoll - Krakow

2. Stefan Wilkanowicz - Krakow

3. Eugen Brand, DG Miedz. Ruchu -  Francja

4. Anna Śleźnik – Prezes - Kielce

5. Urszula Radziszewska  – Komisja rewizijna - 
Kielce

6. Ks. Andrzej Drapała - Kielce

7. Bogumiła Słapek- Kielce

8. Grażyna Pisarczyk- Kielce

9. Elżbieta Kauch – Zarzad - Kielce

10. Izabela Moskwa - Kielce

11. Mohamed Si Djilani- Kielce

12. Cezary Bieniaszewski - Kielce

13. Jarosław Miarka - Kielce

14. Agnieszka Kaczanowska – Czmyr - Wiceprezes 
- Krakow

15. Agnieszka Kaszkur - Warszawa

16. Magdalena Macińska – Komisja rewizijna - 
Warszawa

17. Ewa Smolczyńska - Warszawa

18. Monika Mazurskiewicz- Kielce

19. Tomasz Medyński  - Zarzad – Kielce/Krakow

20. Antoni Tercha – Strzelce Opoloskie

21. Katarzyna Nawrocka  - Zarzad - Bydgoszcz

22. Zdzislaw Skuza  – Komisja rewizijna - Kielce

23. Agnieszka Drehlich - Gorzno

24. Krzysztof Magdziak - Gorzno

25. Cezary Gawrys - Warszawa

26.  Anna Osinska - Zarzad - Warszawa

27. Pierre Klein - Wiceprezes - Warszawa

28.  Louis Join Lambert -  Francja

29. Marta Hamerszmit - Warszawa

30. Justyna Knop - Kielce
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Deklaracja Wspólnego Zaangażowania i Współdziałania 
ATD w Polsce na lata 2009-2012 

Grudzień 2008

W dniach 13-15 września my, przyjaciele i wolontariusze Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce, spotkaliśmy 
się w Górznie i w Kielcach, aby wspólnie zastanowić się nad tym, dlaczego wybraliśmy zaanagażowanie w 
ATD oraz jakie nadzieje wiążemy z przyszłością naszego Ruchu w Polsce.

Część z nas przedstawiła trudności jakich doświadczają w swoim zaangażowaniu takie jak to, że nie są  
rozumiani przez swoich współpracowników w miejscach pracy. Niektórym zdrowie nie pozwala angażować 
się bardziej i mają nadzieję, że to się zmieni. Inni natomiast wyrażali  rozczarowanie, że w wielu obszarach  
działalności ATD jest zbyt mało akcji, spotkań i współpracy.

Zdajemy  sobie  sprawę,  że  stoimy  przed  wieloma wyzwaniami  i  trudnościami,  ale  mamy  nadzieję,  że  
wspólnie je przezwyciężymy.

Wynikiem naszych spotkań jest poniższy tekst.

=====================================================================

Co nas łączy...
W Ruchu ATD Czwarty Świat odnajdujemy szczególną postawę w stosunku do drugiego człowieka, 
która wyraża się szacunkiem dla jego wartości, godności, wolności oraz indywidualnego bogactwa. 
Takie  podejście  do  człowieka  jest  dla  nas  ważne  i  pragniemy je  rozwijać.  Naszym  celem jest 
spotkanie z ludźmi, którzy mają trudne życie i doświadczają biedy: słuchanie ich i uczenie się od 
nich.

Szanujemy każdą ludzką historię. Jesteśmy  zaniepokojeni  przepaścią,  jaka się tworzy w naszym 
społeczeństwie między tymi, którzy żyją bezpiecznie korzystając z wolności ekonomicznej, dobrych 
stosunków międzyludzkich, wartości kultury a tymi, którzy nie mają takich możliwości. Chcemy 
wraz z nimi szukać dróg do tworzenia sprawiedliwszego i lepszego świata.
 
Angażując  się w  działania  Ruchu  ATD  mamy  okazję  do  spotkań  na  poziomie  lokalnym  i 
międzynarodowym. W ten sposób wymieniamy  doświadczenia i uczymy się  od siebie nawzajem. 
Tworzymy swoistą „sieć wsparcia”, która  umożliwia wielu osobom uzyskanie pomocy w ich życiu 
osobistym. Dzięki temu rodzi się w człowieku potrzeba okazywania wsparcia innym ludziom.

Doświadczenie ATD w świecie oraz doświadczenie i filozofia Ojca Wrzesińskiego pomagają nam 
odnaleźć sens naszego zaangażowania. Opierając się na tych mocnych podstawach budujemy nasze 
wspólne działania.
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Jesteśmy dumni z piętnastoletniej historii Ruchu w Polsce, którą odzwierciedlają słowa zapisane na 
płycie odsłoniętej  17 października 2007 w Kielcach: «Tam, gdzie ludzie są skazani na życie w  
nędzy,  łamane  są  Prawa Człowieka.  Jednoczenie  się  dla  ich  poszanowania  jest  najświętszym 
obowiązkiem .»

Co chcemy rozwinąć....
Jednym z głównych  założeń  etyki  ATD jest  szanowanie  wolności  każdego  człowieka.  Chcemy 
lepiej  zrozumieć  powody i  motywy,  dzięki  którym poszczególni  ludzie  stają  się  wolni  i  dzięki 
którym czerpią siłę do dawania z siebie tego, co w nich najcenniejsze.

Założenia  naszego  Ruchu  pragniemy  realizować  poprzez  współpracę  z  innymi  organizacjami, 
instytucjami,  osobami  prywatnymi,  dzięki  którym  możliwe  byłoby  stworzenie  jak  najlepszych 
warunków osobom żyjącym w biedzie i mającym z tego powodu trudności. Pragniemy,  aby  na 
podstawie  własnych  doświadczeń  osoby  te  wskazały  nam  kierunek  do  wspólnego  budowania 
sprawiedliwego społeczeństwa, bez wykluczania kogokolwiek. 

Chcemy stwarzać młodym ludziom więcej okazji do wspólnego tworzenia i realizacji projektów,
aby mogli być w centrum obecnej działalności Ruchu ATD oraz budować jego przyszłość.

Chcemy  rozwijać  projekty,  które  pozwolą  zbudować  oparte  na  zaufaniu  realcje  z  rodzinami 
zapraszając dzieci i rodziców do udziału w spotkaniach, dyskusjach i wspólnym świętowaniu.
1.  Biblioteki  podwórkowe,  które  rozpoczęły  swoją  działalność  są  elementem  takiego 
zaangażowania.
2.  Bliskie  są  nam  rodziny  narażone  na  trudności  z  powodu  migracji.  Dotyczy  to  zarówno 
obcokrajowców migrujących do Polski jak i  Polaków powracających z zagranicy.  Chcielibyśmy 
znaleźć dla nich miejsce w naszym działaniu.

Pragniemy aby widoczna w działaniach  Ruchu ATD postawa szacunku do godności i  wolności 
drugiego  człowieka  była  rozwijana  w  naszym  społeczeństwie.  A  w  szczególności  w  takich 
środowiskach jak: organizacje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i kościelne. 

1. Zależy nam na utrzymaniu dotychczasowej dynamiki rozwoju Ruchu Tapori w Polsce poprzez 
budowanie  jego  wewnętrznej  spójności  polegającej  na  wspieraniu  współpracy  między  grupami 
dzieci. Tapori jest znakiem naszej postawy względem dzieci na całym świecie. 

2. Chcemy zdefiniować etykę ATD w kontekście działalności Ruchu w Polsce, lepiej wypracować 
zasady etyczne  naszego zaangażowania  oraz wyjaśnić  społeczeństwu naszą szczególną  troskę o 
rodziny, kóre mają najtrudniejsze życie. Dotyczy to zasad wolontariatu, szukania sponsorów oraz 
sposobów realizacji naszych projektów.
 
3. Zastanawiamy się w jaki sposób tłumaczyć teksty ATD dostępne w innych językach. Jakie teksty 
najlepiej mówią innym o tym, kim jesteśmy.  w ciągu najbliżych 4 lat zastanowimy się nad listą 
dokumentów, które byłyby ciekawe dla Polaków.  
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Naszym  celem  jest  wzmocnienie  sieci  wsparcia  wśród  nas  samych  zachowując  jednocześnie 
otwartość na  innych. 

1.  Chcemy  znaleźć  odpowiednią  formę  spotkań  regularnych  lub  okresowych,  które  pozwolą 
każdemu czuć się swobodnie i reagować spontanicznie. 

2. Naszym celem jest być blisko tych, którzy z powodu odległego miejsca zamieszkania czują się 
wyizolowani w działaniu. Szczególnie wspierać te osoby duchem ATD w ich pracy zawodowej i w 
innych formach działania.

Młodzi ludzie byli w ciągu ostatnich czterech lat bardzo zaangażowani w życie ATD Czwarty Świat 
(Europejskie Spotkanie w Warszawie w 2004 r., rozwijanie ATD w Warszawie, kampania Tapori, 
projekt:  Karawany  Przyjaźni,  Biblioteki  Podwórkowe,  obozy  letnie  na  temat  praw  człowieka). 
Mamy nadzieję, że uda nam się zachować szczególne miejsce młodzieży w naszym Ruchu w Polsce 
dając jej okazję do spotkań, w których odnajdzie sens i energię do działania.

Chcielibyśmy rozwijać wiedzę, na temat życia i poglądów ludzi żyjących w skrajnej biedzie, która 
jest w obecnej chwili bardzo ograniczona. Wśród nas są osoby o dużym potencjale, zaangażowani w 
Ruch ATD zawodowo czy woluntarystycznie.  Są oni naszą szansą do pogłębiania wiedzy,  która 
pomoże nam w przyszłości działać na rzecz ludzi ubogich. Powinniśmy częściej szukać okazji, aby 
wspólne z nimi zastanawiać się  i pogłębiać tę wiedzę.

Chcemy współpracować z innymi organizacjami, instytucjami i partnerami indywidualnymi, którzy 
podzielają  naszą  troskę  o  drugiego  człowieka,  aby  działać  na  rzecz  świata  bez  wykluczenia 
społecznego.  Powinniśmy  również  poszerzać  krąg  przyjaciół,  także  o  tych,  którzy  przez 
indywidualne  datki,  mogą wspierać  finanasowo Ruch ATD Czwarty Świat.  Pozwoli  nam to  na 
swobodniejsze  rozwijanie  długoterminowych  projektów  dotyczących  ludzi  doświadczających  w 
swoim życiu ubóstwa. 

Przyjaciele i wolontariusze Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce, grudnia 2008
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B - Działalność statutowa Stowarzyszenia w 2009r.

B.1 -  Działalność organizacyjna Stowarzyszenia w 2009r.

a) Stowarzyszenie  zostało  uroczyście  przyjęto  jako  pełnoprawny  członek  do 
Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat.
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DOKUMENT UCHWALONY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE 
MIĘDZYNARODOWEGO RUCHU ATD CZWARTY ŚWIAT

 W 2002 R. 

,,Tam gdzie ludzie żyją w nędzy łamane są prawa człowieka.
 Jednoczyć się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem”

Ojciec Józef Wrzesiński, 17 października 1987

 CEL

1. Odwołując się do myśli założyciela ojca Józefa Wrzesińskiego, Międzynarodowy Ruch ATD 
Czwarty Świat zachęca wszystkich do zjednoczenia się w imię walki z nędzą i do budowania 
świata w którym uznaje się godność wszystkich bez wyjątku. Pierwsze miejsce  Ruch przyznaje 
najbiedniejszym. Ruch ATD opiera się na zaangażowaniu osób, rodzin i grup, które doświadczają 
nędzy i wykluczenia. Podejście Ruchu zakłada  konsekwentne dążenie do tego, aby docierać do 
tych, którzy wyłączeni są z życia społecznego. To właśnie te osoby są sercem Ruchu i są 
najważniejsze dla jego członków; to one inspirują nas do działania.

2. Aktywni członkowie Ruchu, począwszy od tych, dla których zaangażowanie stanowi wybór drogi 
życiowej, razem dokonują wyboru co do kierunku rozwoju  Ruchu. Dla Ruchu najważniejsze jest: 

● Wychodzić na spotkanie najuboższym,
● Dążyć do zrozumienia ich nadziei i oczekiwań,
● Wspierać ich wysiłki na rzecz uwolnienia się od nędzy,
● Szukać na poziomie społeczności lokalnej więzi pomiędzy osobami, rodzinami żyjącymi w 

wykluczeniu a resztą społeczeństwa,
● Działać w różnych obszarach społecznych, zwłaszcza tam gdzie  podejmowane są decyzje o 

przyszłości społeczeństwa,
● Wspierać się wzajemnie i uczyć od siebie nawzajem niezależnie od stopnia zaangażowania.
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W dniu 29 kwietnia 2009 podczas Walnego Zgromadzenia Międzynarodowego Ruchu 
ATD Czwarty Świat, Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty 
Świat, reprezentujące ATD Polska, zostało uroczyście przyjęto jako pełnoprawny członek 
do Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat.

Prezes  naszego  Stowarzyszenia  Ania  Śleźnik  przedstawiła  zarys  historii  Ruchu  w 
Polsce,  opowiedziała  o  projektach  dotychczas  realizowanych  w  Polsce  oraz  o 
planowanych  projektach.  Uczestnicy  Zgromadzenia  mogli  jednocześnie  zobaczyć 
kolorowe i  radosne zdjęcia  z  Bibliotek Podwórkowych,  spotkań rodzin  i  workcampów 
młodzieżowych.  Swoje  wystąpienie  zakończyła  cytatem  z  artykułu  napisanego  przez 
członka stowarzyszenia, Cezarego Gawrysia, o jego spotkaniu z ojcem Józefem, czym 
było  ono dla  niego jako dla  Polaka i  jak zainspirowało  go do spojrzenia na walkę  z 
ubóstwem,  jako  na  drogę  do  budowania  sprawiedliwszego  społeczeństwa  w  wolnej 
Polsce.

W  gronie  Międzynarodowego  Ruchu  Polskę  powitał  Delegat  Generalny  ATD  Eugen 
Brand mówiąc ,,Bienvenue dans la famille".

ATD w Polsce od wielu  lat  łączą z Międzynarodowym Ruchem ATD więzi  przyjaźni, 
wspólne  cele  i  projekty.  Jest  to  formalne  potwierdzenie  naszej  aktywności  i 
zaangażowania w Ruch. Jednocześnie warto na to wydarzenie spojrzeć jako na kolejny 
krok w rozwoju ATD w Polsce. Wszyscy pamiętamy ten ważny moment, kiedy to cztery 
lata temu zdecydowaliśmy się założyć stowarzyszenie, aby wesprzeć działania Ruchu w 
Polsce.

Podobne  założenia  przyświecały  stworzeniu  formalnej  struktury  Międzynarodowego 
Ruchu  ATD  Czwaty  Świat  na  poziomie  międzynarodowym.  Teraz  jako  pełnoprawny 
członek  Międzynarodowego  Ruchu  ATD  podejmujemy  na  siebie  nowe  konkretne 
zobowiązania:  przede  wszystkim  zobowiązujemy  się  do  włączenia  do  statutu 
stowarzyszenia zasad na temat charakteru i funkcjonowania Ruchu.
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3. Aby nadać działaniom i myśli Ruchu ramy strukturalne, utworzono różne stowarzyszenia oraz 
organizacje. Głównym celem prawnej struktury na poziomie międzynarodowym 
(Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat) jest umożliwienie najbiedniejszym zabranie 
głosu w międzynarodowych ośrodkach decyzyjnych oraz uznanie statusu Ruchu tam, gdzie jest 
to konieczne. Struktura ta działa na poziomie międzynarodowym, a w razie potrzeby  na 
poziomie krajowym i lokalnym w celu ochrony osób lub ekip zaangażowanych w Ruch. 

4.  Międzynarodowa struktura prawna funkcjonuje pod postacią stowarzyszenia, którego członkowie 
to przede wszystkim krajowe stowarzyszenia oraz fundacje ATD.  Statut przewiduje, że 
Stowarzyszenie będzie pełniło dwie funkcje w odniesieniu do stowarzyszeń oraz fundacji 
członkowskich: 

a) Przyjmowanie nowych stowarzyszeń do Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat ( ze 
wszystkimi konsekwencjami jakie to za sobą pociąga) 

b) Zapewnienie przestrzeni refleksji dla Ruchu międzynarodowego oraz  organizacji 
członkowskich wokół pytania czy Ruch pozostaje wierny najuboższym 

5. Do Ruchu mogą przystąpić osoby fizyczne, które wyrażają swoją zgodę na podstawowe założenia 
Ruchu oraz chcą się włączyć w realizację jego celów.  Przystąpienie powinno nastąpić poprzez 
krajową organizację ATD Czwarty Świat. Jeżeli nie jest to możliwe w kraju osoby 
wnioskującej, zwłaszcza w przypadku, gdy nie istnieje krajowe stowarzyszenie, dana osoba 
może przystąpić bezpośrednio do jednego z krajowych stowarzyszeń ATD Czwarty Świat, 
zwłaszcza ruchu założycielskiego, który prowadzi we Francji międzynarodowe centrum Ruchu. 

WALNE ZGROMADZENIE I ZARZĄD

6. Po to aby Ruch pozostał wierny swojemu celowi, statut przewiduje obecność w Walnym 
Zgromadzeniu oraz Zarządzie przedstawicieli organizacji członkowskich oraz jako członków 
zarządu osób najbardziej zaangażowanych w Ruch. Oznacza to w szczególności na potrzebę 
stałej obecności stałych wolontariuszy w jego organach.

DELEGACJA GENERALNA

7. Osoby trwale zaangażowane rozwój Ruchu powierzają zadanie kierowania Ruchem osobie lub 
zespołowi osób, zwanemu ,,Delegacją Generalną”  na drodze refleksji oraz rozeznania pod 
przewodnictwem międzynarodowej grupy stałych wolontariuszy. Kiedy Delegat Generalny 
oraz jego zastępcy zostaną wybrani we wspomnianym. ,,procesie rozeznania", zostają oni 
przedstawieni na Walnym Zgromadzeniu Międzynarodowego Ruchu ATD, po to aby 
Zgromadzenie udzieliło im wotum zaufania i włączyło w prace Zarządu.

8. Delegacja Generalna stanowi gwarancję zachowania jedności i wierności misji Ruchu.  Wspiera 
ona zaangażowane osób, zwłaszcza tych, których zaangażowanie stanowi drogę życiową.  Jej 
zadaniem jest zapewnienie każdej osobie takiego zadania, które umożliwi jej danie z siebie 
tego co najlepsze oraz dbanie o to, żeby wspólnie realizowana przez Ruch misja była spójna 
oraz ukierunkowana na eliminację nędzy.
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b) Pierwszy raz w wrześniu 2008, Stowarzyszenie podjęło formalną odpowiedzialność za 
stażystów w Polsce w ramach "Umowy Zlecenie".  W 2009,  Karol  Sowa byl  caly rok 
stażystą – Stałym Wolontariuszem. 

During the year,  new young people joined 
Karol  Sowa  as  „stażystą  –  Stałym 
Wolontariuszem”: Anna Wierzbicka (from 1st 

May  2009),  Agnieszka  Kaszkur  who  was 
already member of our association since its 
birth (from 1st September), and Aleksandra 
Rutkowska  (from 1st August  2009).  At  the 
beginning  of  2010,  Aleksandra  Rutkowska 
joined  the  ATD Team in  Colmar,  Francja. 
See Ola's report in Anneks page XX.

Oni pracuja w pełnym wymiarze czasu z Fabienne i Pierre Klein w Warszawie.

Otrzymywaja  „kieszonkowe”  i  „dofinansowanie  do  zakwaterowania”  bezpośrednio  z 
Stowarzyszenia na baze „Umowy zlecenia”. Stowarzyszenie zleciło obsługę zatrudnienia 
stażystów biuru rachunkowemu „Magnes” (od 1 stycznia 2010 z biurem „Max”). 

To  clarify  the  way  ATD  Fourth  World  supports  financially  the  Stali  Wolontariuszy, 
consultation was conducted with several friends in spring 2009 and Pierre Klein wrote a 
first document with guidelines. This document is presented here (see below). It will be 
adapted if needed in the coming years. Each year before 1st April, the amount of financial 
support will be adjusted a little bit if inflation in the country remains growing.
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Wytyczne w sprawie zabezpieczenia finansowego
Stałych Wolontariuszy ATD Czwarty Świat w Polsce. 

• Podstawowe zabezpieczenie finansowe jest takie samo dla wszystkich Stałych Wolontariuszy, 
jeśli są zaangażowani jako Stali Wolontariusze ATD więcej niż jeden rok. (niezależnie od 
kwalifikacji, dopowiedzialności, czasu pracy). Jest to znak, że każdy tak samo się liczy, że 
« człowiek jest człowiekiem » oraz że podstawową cechą miedzynarodowego wolontariatu jest 
współodpowiedzialność (nie tylko w obliczu konkretnych zadań, ale jest to ogólny duch 
wspomagania się na wzajem) 

9.    Na Przewodniczącym oraz Zarządzie działającym wspólnie z Delegacją Generalną  spoczywa zadanie 
upowszechniania konkretnych celów Międzynarodowego Ruchu ATD (dążenie do tego aby głos 
najuboższych był słyszany, zwłaszcza na poziomie międzynarodowym, na jego najwyższych 
poziomach oraz w razie potrzeby ochrona osób zaangażowanych  u boku najuboższych na całym 
świecie). 
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• Podstawowe zabezpieczenie finansowe i dofinansowania powinny umożliwić pełne 
zaangażowanie Stałego Wolontariusza w działalność ATD Czwarty Świat (bez konieczności 
podejmowania drugiej « pracy », by uzupełnić dochody) 

• Podstawowe zabezpieczenie finansowe i dofinansowania powinny pozostać na poziomie, który 
jest znakiem zaangażowania i solidarności z tymi grupami społecznymi, które muszą żyć za 
minimalną pensję lub korzystać z pomocy społecznej. 

• Podstawowe zabezpieczenie finansowe i dofinansowania obejmują prawo do urlopu i dni 
wolnych według prawa krajowego (wolontariusze mają prawo wybrać termin urlopu, ale po 
uzgodnieniu tego z zespołem Stałych Wolontariuszy, do którego należą) W zespole ATD w 
Warszawie wygląda to obecnie tak: zasadniczo 3 tygodnie urlopu w lecie, jeden tydzień w 
okresie noworocznym i możliwość 5 dni wolnych w ciągu roku. Według kodeksu pracy (art. 
152 - 154) w Polsce osobie, która ma staż pracy powyżej 10 lat (w co włącza się czas edukacji) 
przysługuje 26 dni urlopu, przy czym minimalnie 10 dni powinno być wykorzystanych w 
ciągu - co oznacza 2 tygodnie. Osobie z mniejszym niż 10letni staż pracy - 20 dni urlopu.

• Jeśli specjalne potrzeby stworzą sytuację, w której Stały Wolontariusz dostaje miesięczne 
wynagrodzenie większe niż « Podstawowe i dodatkowe zabezpieczenie finansowe », to zgadza 
się przekazać nadwyżkę finansową stowarzyszeniu (by wspomóc finansowanie  innych 
wolontariuszy).  

• Finansowe i administracyjne zabezpieczenie wolontariuszy, pracujących więcej niż jeden rok, 
powinno obejmować składki emerytalno-rentowe, składki zdrowotne i wynagrodzenie w 
czasie choroby.  ATD Czwarty Świat monitoruje te sprawy w celu zwiększenia zabezpieczenia 
wolontariuszy. 

• ATD Fourth World tworzy ten system zabezpieczenia finansowego Stałych Wolontariuszy w 
oparciu o prawo krajowe.

• Odpowiedziałność za sprawy finansowe ponoszą Starsi Stali Wolontariusze (Assisiens) i 
wolontariusze odpowiedzialni za Stowarzyszenie Międzynarodowego Wolontariatu ATD 
Czwarty Świat zarejestrowane we Francji.

Zabezpieczenie finansowe Stałych Wolontariuszy (pracujących więcej niż jeden 
rok) w Polsce od 01.04.2009 (niezależnie od kraju, z którego pochodzą) 

•  Indywidualne zabezpieczenie podstawowe: 1250 zł (netto)

• Dofinansowanie dozakwaterowania:

- jesli zakwaterowanie jest w budynku/mieszkaniu należącym do ATD: 0 zł.
- jesli zakwaterowanie jest w ramach wspólnego projektu ATD, ale nie w budynku/mieszkaniu 
należącym do ATD: koszty pokrywane są przez ATD
- jesli zakwaterowanie jest w budynku/mieszkaniu wybranym przez wolontariusza: 
maksymalnie 600 zł dla każdego wolontariusza miesięcznie.

W każdej z trzech powyższych sytuacji Stali Wolontariusze sami płacą za media (woda, 
ogrzewanie, elektryczność, gaz, telefon, internet, telewizję kablową, ubezpieczenie mieszkania- 
jeśli potrzebne i możliwe)

• Dofinansowanie z powodu posiadania dzieci (ATD bierze pod uwagę przysługujące rodzinie 
państwowe dofinansowanie)
- dzieci w wieku od 0 do 12 lat (do gimnazium): 300 zł miesięcznie na każde dziecko 
- dzieci w wieku od 13 do 19 lat (do matury): 500 zł miesięcznie na każde dziecko 
- studenci – jeśli potrzebne (do obrony magisterskiej lub ukończenia 24 lat):  do ustalenia.

• Specjalne potrzeby (ATD bierze pod uwagę przysługujące obywatelom państwowe 
dofinansowania i dyskutuje na ten temat ze Stałymi Wolontariuszami indywidualnie)

Przykładowo: dofinansowanie do urządzenia się za granicą, jeśli potrzebne, sfinansowanie 
lekcji językowych, wyjątkowe koszty leczenia...
Te specjalne potrzeby sa ustalane z małą grupą Starszych Stałych Wolontariuszy 
(Assisiens) wolontariuszy odpowiedzialnych za Stowarzyszenie Międzynarodowego 
Wolontariatu ATD Czwarty Świat zarejestrowane we Francji.

Zabezpieczenie finansowe Stałych Wolontariuszy (pracujących mniej niż jeden 
rok) w Polsce od 01.04.2009 

● Indywidualne zabezpieczenie podstawowe: 
Od 1 do 3 miesięcy: 500 zł  (netto)
Od 4 to 12 miesięcy: 800 zł  (netto)

● Dofinansowanie do zakwaterowania:

- jesli zakwaterowanie jest w budynku/mieszkaniu należącym do ATD: 0 zł.
- jesli zakwaterowanie jest w ramach wspólnego projektu ATD, ale nie w budynku/mieszkaniu 
należącym do ATD: koszty pokrywane są przez ATD
- jesli zakwaterowanie jest w budynku/mieszkaniu wybranym przez wolontariusza: 
maksymalnie 600 zł dla każdego wolontariusza miesięcznie.

W każdej z trzech powyższych sytuacji Stali Wolontariusze sami płacą za media (woda, 
ogrzewanie, elektryczność, gaz, telefon, internet, telewizję kablową, ubezpieczenie mieszkania- 
jeśli potrzebne i możliwe)

● Dofinansowanie z powodu posiadania dzieci po 6 miesiącach zaangażowania:
          (ATD bierze pod uwagę przysługujące rodzinie państwowe dofinansowanie)

- dzieci w wieku od 0 do 12 lat (do gimnazium): 300 zł miesięcznie na każde dziecko 
- dzieci w wieku od 13 do 19 lat (do matury): 500 zł miesięcznie na każde dziecko 
- studenci – jeśli potrzebne (do obrony magisterskiej lub ukończenia 24 lat):  do ustalenia.



Sprawozdanie z działalności za rok 2009 – ATD Czwarty Swiat –  15 Marca 2010

19/51



Sprawozdanie z działalności za rok 2009 – ATD Czwarty Swiat –  15 Marca 2010

c) Wynajęliśmy lokaly na działalność Stowarzyszenia oraz Grupy ATD Czwarty Świat  w 
Kielcach i Warszawy.  Kupowaliśmy nowy samochod Logan Renault 7 miejsce (36 000 
pln) dla dzialanosci w Warszawie i w Polsce.

d) Stowarzyszenie wykupiło w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Hestia polisę OC i NNW 
(Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) dla wolontariuszy.

e) All year long, Stowarzyszenie złożyło wnioski o przyznanie funduszy do kilku instytucji w 
Polsce  (FIO,  Mpips,  Promesa  Chopin  2010,  Miasto  Kielce,  Miasto  Warszawy). 
Przygotowanie  tych  wniosków (6  wnioski  w 2010),  w każdym przypadku,  kosztowało 
bardzo  dużo  pracy,  niestety,  z  różnych  powodów nie  udało  nam się  pozyskać  tych 
funduszy (We are still waiting for result of konkurs Promesa Chopin 2010).

Bardziej pozytywne były rezultaty pozyskiwania funduszy za granicą: EAPN, Ambasada 
Francuska,  Program  Grundtvig  i  program  Polsko-Niemiecka  Współpraca  Młodzieży 
(PNWM)  (wspolfinansowanie  projektu  Innowacje  2010).  Przy  pomocy 
Międzynarodowego Ruchu, tez udało nam się uzyskać pieniądze z „Fundacji Air France” 
na kontynuację projektów Bibliotek Podwórkowych i Tapori w Polsce do czerwca 2009.

Ostatnia informacja dotycząca finansów. Koszty zakupu samochodu dla dzialanosci w 
Warszawie i w Polsce zostały pokryte (80%) przez przyjaciół Pierre i Fabienne Klein'a w 
Francji. Warto przy tej okazji  pamiętać, ze wszędzie na świecie to właśnie przyjaciele 
ATD w pierwszej kolejności wspomagają finansowo nasze projekty.

f) W sobotę  et  niedzielę,  14  i  15  listopada 2008,  Zarząd stowarzyszenia  spotkał  się  z 
innymi czlonkami w biurze ATD w Warszawie.

W spotkaniu zatytułowanym: "Stowarzyszenie Przyjaciół dla przyszłości Ruchu ATD" 
wzięli  udział:   Anna Śleźnik,  Anna Osińska,  Kasia  Nawrocka,  Justyna  Knop,  Magda 
Macińska,  Grażyna  Pisarczyk,  Agnieszka  Kaszkur,  Véronique  Reboul-Salze,  Cezary 
Gawryś,  Dominique  Béchet  and  Pierre  Klein.  Było  to  więc  spotkanie  z  udziałem  9 
członków stowarzyszenia, w tym 4 członków zarządu.

Spędziliśmy dożo czasu na przedstawianiu Véronique Reboul-Salze i Dominique Béchet, 
30  członków  naszego  stowarzyszenia.  To  była  też  okazja  by  przypomnieć  historię 
stowarzyszenia i dostrzec jak różni są członkowie naszego stowarzyszania. 

Zdecydowaliśmy, że przed następnym Walnym Zgromadzeniem (które odbędzie się 20 
marca  2010)  znajdziemy  czas,  by  skontaktować  się  osobiście  z  każdym  członkiem 
stowarzyszenia, by zrozumieć jego pozycję i nadzieje wobec stowarzyszenia.

Dużo  też  rozmawialiśmy  o  pracy  administracyjnej  i  sytuacji  finansowej  naszego 
stowarzyszenia. Od 2006 roku budżet z roku na rok wzrasta. Ta sytuacja wymaga dobrej 
administracji,  dlatego  zdecydowaliśmy  się  na  umowę  z  profesjonalnym  biurem 
rachunkowym w 2009 roku i w następnych latach (Biuro Max – Umowa podpisana w 
grudniu  2010).  Dużą  część  naszych  przychodów  nadal  stanowi  pomoc 
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Międzynarodowego Ruchu ATD. Naszym celem powinno być ograniczenie tej pomocy 
tak bardzo jak to jest możliwe przed rokiem 2015. 

Z Biurem Maxen prowadzone bedą przygotowania w celu uzyskania statusu OPP przez 
Stowarzyszenie za rok 2011.

g) Po  raz  trzeci  byliśmy  członkiem  Komitetu  Organizacyjnego  obchodów 
Międzynarodowego  Dnia  Walki  z  Ubóstwem  pod  patronatem  Rzecznika  Praw 
Obywatelskich.  Stowarzyszenie  było  reprezentowane  na  każdym  spotkaniu  i 
współpracowało intensywnie z biurem  Rzecznika Praw Obywatelskich.

h) Czwarty  rok  byliśmy  aktywnym  członkiem polskiego  oddziału  EAPN (European  Anty 
Poverty Network) i Komisji ds. bezrobocia i pomocy najuboższym (przy Urzędzie Miasta 
stołecznego Warszawy).

i) In  june 2009, ATD officialy joined the Polish coalition „Dach nad Glowa” and all year long 
wspolpracowala z Polish Coalition Social Watch.

j) Polska  strona  internetowa  Ruchu  ATD  działała  cały  rok.  Umieszczane  są  na  niej 
regularnie  najważniejsze  informacje  związane  z  działaniami  ATD  w  Polsce 
(www.atd.org.pl).

k) Na koniec roku 2009, na drodze do 2010 roku, Europejskiego  Roku Walki z Ubóstwem i 
Wykluczeniem Społecznym przygotowaliśmy i wydaliśmy 2 książki: 

-  W naszych Sercach (Tapori)
- „Aby to, o czym mówimy, zmieniło nasze życie”
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l) Prowadziliśmy aktywną współpracę międzynarodową, m. in.: 

- Gościliśmy  Oliviera  Wiullemin  w  pazdzerniku  2009,  Véronique  Reboul-Salze  i 
Dominique Béchet dwa razy w marcu i listopadzie 2009.

- Prezes  Anna  Śleźnik  i  Magda  Macińska  wzięły  udział  w  spotkaniu  Walnego 
Zgromadzenia Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w kwietniu 2009. 

- Dzięki  stowarzyszeniu  3  dzieci  Tapori  uczestniczyło  w  Międzynarodowym 
Spotkaniu Tapori w Genewie (Grudzień 2009).

- Gościliśmy  w  Kielcach,   pani  Nina  Lim-Yuson,  dyrektor  Muzeum  Pambata  w 
Manili, i prezes międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat

Jak wygląda Muzeum Zabawek i Dzieciństwa w Manili na Filipinach? Jakie atrakcje przygotowuje 
się tam dla dzieci? Czym różni się od kieleckiego Muzeum Zabawek i Zabawy? Czy obie placówki mogą  
współpracować i korzystać ze swoich doświadczeń? – przekonamy się już wkrótce. 4 maja 2009 roku 
Muzeum Zabawek i Zabawy odwiedzi  pani Nina Lim-Yuson, dyrektor Muzeum Pambata w Manili, i  
prezes międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat.

Lim-Yuson zwiedzi  Muzeum Zabawek i Zabawy,  spotka się nie tylko z dyrekcją, ale i  pracownikami  
placówki.  -  To dla  nas  wyjątkowa okazja  nawiązania  współpracy  z  tak  inną i  odległą  placówką.  W 
Muzeum  Pambata  dzieci  mogą  dotykać  wszystkiego,  to  właśnie  przez  zabawę  i  doświadczanie  
dowiadują się o świecie, środowisku naturalnym, historii swojego miasta, budowie człowieka, a nawet  
poznają  podstawy  ekonomii,  bawiąc  się  w  sklep  na  prawdziwym  dziecięcym  bazarze.  Liczymy  na 
wspólne akcje edukacyjne, konkursy. Może uda się „wymienić” eksponatami czy doświadczeniami? –  
wyjaśnia  dyrektor  Muzeum  Zabawek  i  Zabawy  Jolanta  Podsiadło.  –  Są  między  nami  pewne  
podobieństwa. Podobnie jak w Manili, organizujemy letnie warsztaty artystyczne, włączamy się w akcje 
społeczne i edukacyjne, choć z pewnością nie na tak duża skalę, jak dzieje się to na Filipinach – dodaje.

Pani Nina pojawi się w Kielcach na zaproszenie Ruchu ATD Czwarty Świat.  
W planach jej oficjalnej wizyty są także spotkania z wolontariuszami ATD,  
podczas  których  opowie  o  projektach  Ruchu  na  całym  świecie,  będzie  
uczestniczyć w uroczystości przy płycie Praw Człowieka na ul. Sienkiewicza.  
Spotka się także z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Museo Pambata w Manili
Istnieje od 1994 roku i jest pierwszym, w całości interaktywnym muzeum na 
Filipinach. Usytuowane w zabytkowej willi Elks Club stolicy kraju, składa się  
ośmiu  tematycznych  sal  poświęconych  m.in.  środowisku  naturalnemu,  
kulturom i  ludom z  całego  świata,  budowie  organizmu  ludzkiego,  nauce,  
karierze zawodowej, odpadom współczesnej cywilizacji, ekonomii.

W  Muzeum  znajdują  się  m.in.  ścianka  wspinaczkowa,  zabawowy  bazar  ze  sklepami,  specjalne  
zbudowane tunele i pomieszczenia przypominające ludzkie organy: serce, krwioobieg itp. Nie brakuje  
tradycyjnej  filipińskiej  wioski,  instrumentów  muzycznych  i  lalek  z  całego  świata.  W  muzeum 
organizowane  jest  wiele  warsztatów  festiwali  i  akcji  o  charakterze  artystycznym  i  społecznym.  Od 
początku istnienia funkcję dyrektora Muzeum pełni Nina Lim-Yuson.
www.museopambata.org
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B.2 Projekty Grup ATD Czwarty Świat (m.in. Kielce, 
Warszawa, Górzno-Lidzbark,...)
i przyjaciół (Strzelce Opolskie) 

Sprawozdanie  uwzględnia  działania  nieformalnych  grup  Międzynarodowego  Ruchu  ATD 
Czwarty Świat w Polsce. Stowarzyszenie wspiera działania i rozwój tych grup (grupy w skrócie 
określane są ATD, jako Ruch ATD w Polsce).

B.2.1 - Ogólnopolskie Akcje Ruchu ATD

1 - Ruch i Kampania Tapori

● Ruch Tapori

List Tapori

W ciągu roku 4 Listy  Kampanii Tapori zostały skierowane do dzieci i wychowawców (ok. 600 
dzieci  i  30  wychowawców),  a  także zamieszczone na  stronie  internetowej  www.atd.org.pl  i 
www.tapori.org. 

MiędzynarodowaKampania Tapori 2009 pt. „Dazibao i Pojazdy Spotkania”

Tematem Kampanii Tapori 2009 pt. Dazibao i Pojazdy Spotkania było spotkanie. Temat ten 
został  wybrany na podstawie analizy przesłań, które dzieci  napisały w poprzedniej  kampanii 
Sylwetki i Serce. Właśnie o pragnieniu realnego spotykania się, a nie poprzez sylwetki, dzieci 
pisały najczęściej.  Dlatego w tej  kampanii  proponowalismy,  by dzieci  dyskutowały na temat 
spotykania się. Inspiracją do dyskusji i całej kampanii była prawdziwa historia chłopca z Haiti o 
imieniu Mackenson.

Po dyskusji proponowalismy, by dzieci przy pomocy dorosłych stworzyły duży wspólny plakat o 
nazwie Dazibao. Zaproszilismy dzieci, by przy pomocy dorosłych stworzyły Pojazdy Spotkania 
jako symbol  spotykania się,  odwiedzania się nawzajem. Następnie z tymi  pojazdami oraz z 
Dazibao  dzieci  zostaly zaproszone na międzynarodowe  spotkania  w Polsce  i  zagranicą,  w 
których braly udział dzieci uczestniczące w kampanii.

Inauguracja tej kampanii odbyła się 20 listopada 2008 r. (19 rocznica Konwencji Praw Dziecka), 
w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Z pomocą wolontariuszy Biblioteki Podwórkowej w 
Kielcach oraz studentów Akademii Świętokrzyskiej zorganizowane zostały w Muzeum warsztaty 
Tapori, na które składało się opowiadanie historii oraz zajęcia plastyczne. Przeprowadzono trzy 
zajęcia z trzema różnymi grupami dzieci. 
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Etapy Kampanii Dazibao i Pojazdy Spotkania w 2009:

• Tworzenie Dazibao (do marzec 2009) 
• Budowanie  Pojazdy Spotkania (marzec 

– maj 2009)
• Wystawa  Dazibao i Pojazdy Spotkania 

w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach 
(czerwiec 2009)

• Europejkie  Spotkanie  dla  dzieci Tapori 
(25 czerwca – 1 lipca 2009)

• Parada  naszych  skarbow (17 
pazdziernika 2009 - Kielce)

• Finał  Kampanii :  Swiatowe  spotkanie 
Tapori  w  Szwajcarii  z  okazji  20ego 
rocznicy  podpisania  Konwencji  Praw 
Dziecka.

17 groups of children took actively part in the campaign: 5 in Kielce, 4 in Warsaw, 1 in Opole, 2 
in Poznan, 1 in Szczecin,  1 in Rudnik nad Sanem, 1 in Nidom, 1 in Miecierzyn,   and 1 in 
Gorzno. Also some isolated children contributed.

During the campaign, Ekipa wolontariuszy Tapori reported the 3 main events of the Kampaign 
in three „Kartki” that we present below. In anneks we also reproduce the message of children 
Tapori around the world presented at the ONZ Centrum in Genewie w grudniu 2009.
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2 - Projekt Bibliotek Podwórkowych

Dzięki zaangażowaniu ok. 50 wolontariuszy w Górznie, Lidzbarku, Kielcach i w Warszawie 7 
Bibliotek Podwórkowych were inviting children to read all year long. Bierze w nich udział około 
150  dzieci  z  ubogich  bądź  zagrożonych  marginalizacją  środowisk.  This  projects  requires 
continuous  recruitment  of  new volunteers  wich  is  done  all  year  long.  Special  moments  of 
promotion of the project were organized in spring when the  Biblioteki Podwórkowe go back 
outside after winter. We used especially to specific termin: International children book day (2 
April)  and World book day (23 April). On  World book day a conference was organized in Kielce.

W Warszawie, po porozumieniu z administracją dzielnicy Praga-Południe i administracją Urzędu 
na  Rzecz  Uchodźców,  dzialali 3  Biblioteki  Podwórkowe  w  miejscach  zagrożonych 
marginalizacją (Osiedle Dudziarska, Podwórka przy ulicy Targowej 14, Centrum dla Uchodźców 
z Czeczenii  na Bielanach przy ulicy Improwizacji).

One volunteers reports briefly about the life of one Warsaw street library:
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Co to jest Biblioteka Podwórkowa?

Biblioteka  podwórkowa  ATD umożliwia  rodzinom zagrożonym 
wykluczeniem  społecznym,  uzyskanie  większego  dostępu  do 
dóbr nauki i kultury, poprzez  kontakt z książką, sztuką i innymi 
środkami wyrazu np. technologiami informatycznymi.

Odbywa się ona raz w tygodniu w pobliżu miejsca zamieszkania 
dzieci  i  ich  rodzin  (np.  na  chodniku,  na  stopniach  klatki 
schodowej, w ustronnych miejscach na podwórku). Grupa od 4 
do 8 wolontariuszy  spędza od 1,5 do 2  godzin  z  dziećmi  na 
wspólnym czytaniu książek oraz na rozwijaniu różnych zajęć  w 
oparciu o  czytane książki.

W zimie, kiedy warunki pogodowe uniemożliwiają prowadzenie 
Biblioteki Podwórkowej na zewnątrz (z użyciem namiotu lub bez 
niego),  wolontariusze  szukają  miejsca  wewnątrz  (klatka 
schodowa,  świetlica).  Prowadzi  to  zwykle  do  współpracy  z 
innymi organizacjami czy mieszkańcami dzielnicy.

Jednym z celów Biblioteki podwórkowej jest ułatwienie dzieciom 
dołączenia  się   do  bibliotek  miejskich,  klubów  sportowych, 
informatycznych,  teatrów,  szkół,  aby  mogły  one  w  pełni 
korzystać z istniejącej oferty zajęć.

W  30  krajach  na  świecie  istnieje  blisko  150  Bibliotek 
Podwórkowych  animowanych  przez  wolontariuszy  w  duchu 
proponowanym przez ATD Czwarty Świat. 

W Polsce, projekt jest pod Patronatem Fundacji ABCXXI – Cała 
Polska czyta dzieciom.
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Z notatnika wolontariusza Biblioteki Podwórkowej (fragmenty)

Styczeń 2009

„Nasz jaskrawo zielony namiot-biblioteka na zasypanym śniegiem podwórku wygląda z pewnością egzotycznie. Nic dziwnego, że 
wzbudza zainteresowanie mieszkańców. Dziś jeden pan, kiedy w odpowiedzi na zapytanie z jego strony wyjaśniliśmy kim jesteśmy i co 
robimy na podwórku,  zaproponował nam zrzucenie przez okno od niego z mieszkania kabla, żebyśmy mogli ogrzać namiot piecykiem. 
Nie skorzystaliśmy, ale miło, że chciał pomóc. Zima to trudny czas. Dużo dzieci choruje. Czytałam dziś z Gosią Dużą książkę o 
Błysku, dziewczynka zadawała dużo pytań, historia wyraźnie jej się spodobała.”

Luty 2009  

„Dzieci były szczęśliwe i wolontariusze też. Ładna pogoda pozwoliła nam zrobić zajęcia na powietrzu, namiot nie był tym razem 
potrzebny. Furorę zrobił album o rasach psów, wszystkie dzieci chciały go obejrzeć, a Gosia Duża poszła nawet pokazać go swojej 
mamie.”

„Mała Marysia przybiegła do mnie w którymś momencie zapłakana. Drzwi na klatkę były zamknięte i nie mogła wejść. Niewiele 
starszy Grześ przerwał rysowanie samochodu, podszedł do nas i powiedział krótko: Ja to załatwię. Marysia przestała płakać i poszła za 
nim. Nie ma to jak pomoc sąsiada.” 

Marzec 2009

„Dziś większość dzieci miała fazę na uczenie się literek. Nie wiem skąd taki nagły wzrost zainteresowania alfabetem, ale wolontariusze 
z radością wyszli mu naprzeciw. Dobrze sprawdzają się książeczki ze zmywalnymi kartami do ćwiczeń w pisaniu. Wolontariuszka Ania 
zauważyła dużą zmianę w zachowaniu Iwonki, która z tygodnia na tydzień staje się coraz śmielsza i coraz łatwiej namówić jest ją na 
wspólne czytanie.”

Kwiecień 2009    

„U wielu dzieci zauważamy teraz chęć czytania na głos. Wybierają krótkie książeczki, z małą ilością tekstu, ale czytają. To dobrze. 
Gosia Duża zmotywowana (nie bez trudu) do samodzielnego przeczytania fragmentu książki ze zdziwieniem powiedziała potem: Ja 
umiem czytać! Wolontariuszce Kamili bardzo dobrze się z nią dziś pracowało, dużo razem czytały.”

„Marcin sam nie zainteresował się żadną książką, ale komentował książki czytane przez młodsze dzieci. Pomagał też Piotrkowi w 
pisaniu.

Maj 2009

„Na nas, wolontariuszach, robi wrażenie to jak dobry kontakt mają ze sobą dzieci. Oczywiście, zdarzają się kłótnie, a nawet bijatyki, ale 
widzimy też jak bardzo się wspierają, jak fajnie potrafią spędzać razem czas, jak bardzo zależy im na byciu razem, w grupie. Robiliśmy 
dziś Dazibao,  pojazd przyjaźni. Dzieciaki wymyśliły, żeby miał kształt smoka. Były bardzo zaangażowane w piłowanie, klejenie i 
malowanie. Trochę mniej w słuchanie historii o Mackensonie”.

Czerwiec 2009

„Pogoda nie dopisała. Lało jak z cebra. Dzieci były trochę niespokojne i wolontariuszom nie było dziś łatwo. Niemniej podbudowało 
nas powitanie ze strony mało wylewnej na co dzień Asi, kiedy zobaczyła nas rozkładających w bramie koce. Powiedziała: „Nie 
zawiedliście nas”.   

Lipiec 2009

„Przeczytana przez wolontariuszkę Agatę historia o bójce między rodzeństwem pobudziła dzieci do rozmowy, szczególnie chłopcy 
zaczęli z entuzjazmem opowiadać o swoich bitwach. No cóż, wolontariuszom też niejedno się przypomniało.;) Potem wolontariusz 
Marcin omawiał z Łukaszem tajniki budowy łuku oraz samochodów osobowych. Przydał się album o samochodach. Marta czytała 
książkę o odkrywcach. Powiedziała, że interesuje ją historia. Przeglądaliśmy też stare numery National Geografic, dzieci wycinały 
zdjęcia, które im się spodobały. Potem wyklejaliśmy kartki z kalendarza. Nawet Przemek, który często ma problem z usiedzeniem w 
miejscu, chyba przez pół godziny spokojnie wycinał i przyklejał zdjęcia. Byłam pod wrażeniem.”   
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Sierpień 2009

„Przemek znalazł na podwórku kawałek metalowej rury. Przez moment zaniepokoiłam się, myśląc o ewentualnych możliwościach 
wykorzystania takiego znaleziska, ale na szczęście bez większego trudu udało się namówić dzieciaki do zrobienia rodziny węży, z 
wykorzystaniem owej rury i kilku patyków, oraz zbudowania dla niej domu. Potem wolontariusze czytali małym wężykom, a „przy 
okazji” dzieciom, książkę o Tupciu Chrupciu. Podobała się, szczególnie Paulinie, Kasi i Mateuszowi.”

„Gosia Mała zaczęła sama czytać! Wolontariusze zauważyli, że robi się śmielsza zaczęła wykazywać inicjatywę. Dziś poprosiła, żeby 
nauczyć ją robić jedną z form origami. Ponieważ było mało wolontariuszy i wszyscy zajęci byli czytaniem, poprosiłam Martę, której 
składanie papieru idzie bardzo dobrze, żeby pomogła młodszej koleżance. Marta początkowo nie chciała, mówiła, że nie potrafi 
tłumaczyć, ale potem świetnie jej poszło.”

Wrzesień 2009
 
„Dziś Paulina była niesamowicie zainteresowana czytaniem, brała jedną książkę za drugą i nie pozwalała czytającemu z nią 
wolontariuszowi odejść na krok. Szczególnie podobała jej się książka o jelonku. Wolontariuszka Ania czytała Iwonce „Mój tata król”, 
historia również została przyjęta z zainteresowaniem. Szymon poprosił, żeby nauczyć go liczyć. Widzimy, że nie jest mu łatwo 
pogodzić się z tym, że musi powtarzać klasę.   ”

„W tym tygodniu nie było łatwo. Dużo bałaganu. Starsze dzieci kłóciły się między sobą i nawet do wolontariuszy odnosiły się mniej 
przyjaźnie niż zwykle. Trudno było nam przyciągnąć, a potem utrzymać ich uwagę, ale maluchy jak zwykle czytały chętnie. 

„Przemek przyszedł dziś z notesem, usiadł wolontariuszce na kolanach i z ogromną powagą i zaangażowaniem dyktował jej słowa i 
zdania do napisania: 
Kiedy jest gorąco? W lecie. To napisz „lato”.
A teraz napisz: „Rodzina kocha wszystkie swoje dzieci”. Itd...
Trudno uwierzyć, że to ten sam Przemek, który przed rokiem nie pozwalał nikomu z nas zbliżyć się do siebie, a naszą uwagę przyciągał 
raczej w mniej przyjemny sposób. Tak bardzo zmienił się przez ten rok, urósł i zmądrzał. Kątem oka dostrzegłam, że z okna z 
uśmiechem przyglądała się sytuacji jego mama.  

Październik 2009

„Robi się coraz zimniej, więc i mniej dzieci na podwórku. Czuć jesień, w powietrzu i zachowaniu dzieci, wiele z nich jakoś przygasło w 
ostatnich tygodniach. Chciałam czytać z Gosią Dużą, udało się zacząć, ale przerwała zaraz po tym, jak w namiocie pojawiły się inne 
dzieci. Widać, że się wstydzi. Starsze dziewczyny nie chciały czytać, stwierdziły, że książki które przynieśliśmy są nudne i 
niepotrzebne, bo „nie przydadzą się w szkole ”. Musimy zastanowić się, jak uatrakcyjnić czytanie.”

„Dziś było lepiej. Czytaliśmy pierwszy rozdział Akademii Pana Kleksa. Przygotowałam zadania i zagadki związane z treścią. 
Zadziałało, udało się nawet namówić dzieci do samodzielnego wymyślania zagadek.”

Listopad 2009

„Jaś, który teraz mieszka w Anglii i przyjechał na Targową tylko w odwiedziny, opowiadał nam o tamtejszym jedzeniu. Bardzo 
spodobały mu się widziane gdzieś bakłażany, chciałby ich spróbować. 
Monika nauczyła się dziś rysować biedronkę. Zazwyczaj rysuje tylko kwiatki i motylki, małe urozmaicenie nie zaszkodzi.”

„Odwiedziła nas dziś na bibliotece wolontariuszka z Francji, Grzesiek i Łukasz dzielnie starali się porozumieć z nią po angielsku. 
Powróciło zainteresowanie książką o psach. Artur nie chce czytać,  ale skoro interesuje go piłka nożna, to wolontariusz Karol spróbuje 
namówić go na wspólne czytanie gazety o futbolu. Martwi mnie, że Gosia Duża już nie chce czytać. Mówi, że w szkole do której 
została przeniesiona w tym roku nie trzeba umieć czytać.”

Grudzień 2009

„Wolontariuszka Ania czytała z Iwonką książkę z zagadkami o wsi. Dziewczynka nie mogła sobie przypomnieć jak nazywa się „mąż 
krowy”, bardzo się tym zdenerwowała.”

„Mała Julka słuchała dziś książek w wielkim skupieniu, komentowała obrazki, bardzo podobał jej się „Wielki, niebieski pies.” Również 
Paweł był dziś bardziej niż zwykle zainteresowany lekturą, sam zaczął czytać, później malował sceny z książki.”

„Uśmialiśmy się prawie do łez słuchając relacji wolontariusza Karola z jego rozmowy z Marysią. Dziewczynka powiedziała, że była 
chora, Karol chciał dowiedzieć się, kiedy. Zapytał, czy to było przed urodzinami (które miała niedawno), czy już po. Marysia spojrzała 
na niego  i z wielkim przejęciem powiedziała: „Nie wiem, bo ja jestem jeszcze małym dzieckiem.”
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One important achievement of year 2009 for the „Biblioteki podwórkowe'' projekt is the start of a new 
Street Library in Kielce. Evaluation of work in 2008 and first months of 2009 confirmed that the first place 
chosen for  Biblioteka podwórkowa in Kielce (Ul Checinska) was not the most appropriate one (few 
children, not as deprived area as we thought at the beginning). From March 2009 a group of young 
volunteers started to explore different places in the area of Czarnow in Kielce. End of May 2009 a new 
Biblioteka podwórkowa near Ul Jagiellonska and at the end of June 2009 we stopped the  Ul Checinska 
projekt. We invited children to keep in touch with us, partly through the Ruchu Tapori. 
The new street library location in Kielce seems to be more adequate to goals of the project. Project was 
run there from end of May to mid-July and from end of Septembre to the end of the year.
During the winter season the  Biblioteki podwórkowej spotkania took plac in the nearby public local 
Library and good contacts were built with the Library Staff there. This is a very good point for the future.

Nowa Biblioteka podwórkowa w Kielcach – Czerwca 2009

Fragmenty raportu projektu « Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem we wspólnej 
walce przeciwko zagrożeniu marginalizacją » napisanego dla Miasta Warszawy

Biblioteki podwórkowe odbywają się raz w tygodniu  w trzech miejscach w Warszawie (Osiedle 
Dudziarska, Podwórka przy ulicy Targowej 14, Centrum dla Uchodźców z Czeczenii na Bielanach przy 
ulicy Improwizacji). Na Dudziarskej i na Improwizacji realizowane były od 1 stycznia do 30 czwerca 2009 
oraz od 1 września do 20 grudnia 2009. W każdym spotkaniu bierze udział od trzech do dziesięciu 
wolontariuszy-animatorów.  Na ul. Targowej 14 realizowane były calego roku do 20 grudnia 2009. 

W każdym spotkaniu bierze udział od trzech do dziesięciu wolontariuszy-animatorów. 
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Dzieci i rodziny objęte projektem Biblioteki Podwórkowej wzięły udział w przygotowaniu przesłania na 
obchody 20. rocznicy Konwencji Praw Dziecka (20 listopada)

W kwietniu  i  maju 2009 włączyliśmy dzieci  z  Bibliotek Podwórkowych  do projektu:  Międzynarodowa 
Kampania Tapori « Dazibao i Pojazdy Spotkania ». W każdej bibliotece przeznaczyliśmy trzy spotkania 
na  budowę  pojazdu  wymyślonego  przez  dzieci.  Pojazdy  zostały  zaprezentowane  na  wystawie  w 
Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach (Dzień Dziecka 2009).

20-21 czerwca 2009 roku odbyło się dwudniowe spotkanie szkoleniowe dla wolontariuszy Bibliotek 
Podwórkowych.

Cele projektu:

1 -  Umożliwianie regularnych spotkań z osobami z różnych środowisk: wolontariusze oraz osoby 
doświadczające biedy. Spotkania same w sobie są okazją do tworzenia więzi międzyludzkich tym 
samym są działaniami zapobiegającymi marginalizacji .

W ramach projektu odbyło się ok. 100 spotkań trwających 1,5 godziny każde (biblioteki podwórkowe, 
inne spotkania). Po tego rodzaju regularnych spotkaniach nawiązały się więzi emocjonalne między 
dziećmi a wolontariuszami. Dzieci czekają na wolontariuszy i są rozczarowane jeśli z jakiś wyjatkowych 
powodów wolotariusze odwołują spotkanie. Wzrasta zaufanie między wolontariuszami i rodzicami dzieci 
uczestniczących w bibliotekach. Rodzice zaczynają mówić o swoich problemach z dziećmi (np. sytuacja 
w szkole). To są pierwsze kroki nowych działań, które podejmiemy w przyszłości.

Nieoczekiwana i pozytywna sytuacja wystąpiła na Bibliotece Podwórkowej przy ul. Targowej. 
Wolontariusze mieli możliwość kontynuowania projektu w  lecie. Więc w czasie wakacji dzieci, które 
nigdzie nie wyjechały, mogły regularnie uczestniczyć w spotkaniach. Pogłębiło to relację między dziecmi 
i wolontariuszami, a także stworzyło wiele okazji do zacieśnienia relacji z ich rodzicami. Zdecydowaliśmy 
się na kontynuowanie projektu w lecie, mimo że nie mieliśmy na to żadnych dodatkowych funduszy. 

2 - Dawanie możliwości wszystkim uczestnikom dzielenia się wiedzą i doświadczeniami; 
wolontariusze czytają dzieciom książki w czasie Bibliotek  Podwórkowych, a w ramach spotkań i 
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warsztatów rodzice biorą udział we wspólnej refleksji nad skutecznym zapobieganiem  biedzie i 
wykluczeniu społecznemu dzieląc się swoją wiedzą na tematy społeczne i egzystencjalne.  

W czasie Bibliotek Podwórkowych odbywała się regularna praca z książkami. W każdym z miejsc dzieci 
znają cel projektu. Jeśli dzieci są na podwórku, kiedy przychodzą  wolontariusze, to często krzyczą do 
przyjaciół lub rodziców: « Książki! Książki! » albo « Książki przyjechały! »

Dostrzegamy także postępującą « edukację kontaktu z książką ». W 
centrum dla uchodźców, dzieci, które nie miały wcześniej dostępu do 
książek, coraz lepiej wiedzą jak się z nimi obchodzić: dbają o książki, 
poświęcają dużo czasu na zapoznawanie się z nimi.
Ważnym przykładem pogłębiajacego się kontaktu z książkami było 
wydarzenie, w którym jedna z matek przyniosła książki na spotkanie 
biblioteki, by mogły z nich korzystać inne dzieci. Nastolatkowie, 
którzy regularnie uczestniczą w spotkaniach są dumni, że 
zapraszamy ich do czytania z młodszymi dziećmi.

3 - Kreowanie pozytywnej rodzinnej atmosfery spotkań, na które 
zapraszamy rodziny z małymi dziećmi, samotne matki, rodziny 
wielodzietne.

Dzięki zaangażowaniu i odpowiedniemu podejściu wolontariuszy 
sesje Bibliotek Podwórkowych odbywały się w miłej, przyjaznej 
atmosferze. Wyjątek stanowiły dwa lub trzy spotkania, na których 
widoczne były u dzieci napięcia związane np. z powakacyjnym 
powrotem do szkoły itp.  Na jednej z bibliotek przez kilka sesji była 
napięta sytuacja spowodowana kradzieżą aparatu fotograficznego. 
Po tym fakcie wolontariusze przez kilka spotkań rozmawiali z 
młodzieżą na temat tej sytuacji. Problem został pomyślnie 
rozwiązany i powróciła miła atmosfera spotkań. W ogólnej ocenie, 
na zdecydowanej większości sesji Biblioteki Podwórkowej 
wolontariuszom udało sie stworzyć pozytywną, rodzinną atmosferę. 

Jeszcze przed okresem objętym niniejszym projektem, 11 stycznia 
w Ogródkach Jordanowskich na Saskiej Kępie, na terenie dzielnicy 
Praga Południe, zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie pt. 
« Rodzinne Popołudnia » dla rodzin m.in. wielodzietnych i żyjacych 
w ubóstwie. 
Podczas realizacji projektu skoncentrowaliśmy swoje siły na dwóch spotkaniach « Rodzinne Popołudnia 
–  dialog, warsztaty, odpoczynek » w ośrodku dla uchodźców na Bielanach. Zorganizowaliśmy je w 
ramach dwóch ważnych dla uchodźców dni: Dzień Wiosny i Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. 
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W obu spotkaniach uczestniczyło bardzo wiele rodzin. Ich uczestnictwo było bardzo aktywne. Spotkania 
przebiegały w miłej, radosnej atmosferze.

Rezultaty 

• podniesienie poziomu rozwoju kulturalnego społeczności lokalnej poprzez kontakt z książką i 
sztuką; poszerzenie wiedzy i wzbogacenie wyobraźni poprzez kontakt z książką dzieci 
zaangażowanych  projekt;

Kontakt dzieci i dorosłych pogłębiał się w ciągu całego roku. Dzieci witały projekt ze słowami: „Książki! 
Książki!”. Niektóre starsze dzieci zaczynają myśleć o zostaniu wolontariuszami, by czytać książki 
młodszym dzieciom. Wolontariusze starają się poznać zainteresowania dzieci i od czasu do czasu kupują 
książki specjalnie dla jakiegoś dziecka. Oprócz książek, organizowane były zajęcia związane z muzyką, 
sztuką, sportem.

• rozwój kulturalny poprzez kontakt z książką pozytywnie wpływający na wyniki dzieci w szkole;

W miarę upływu czasu i pogłębiania się więzi, dzieci lub rodzice coraz częściej zaczynają mówić o 
problemach związanych ze szkołą (trudności w nauce, brak książek, wybór szkoły ponadgimnazjalnej  
itp.) Za każdym razem, w tych sytuacjach, wolontariusze Bibliotek Podwórkowych próbują podjąć 
indywidualny „projekt” z poszczególnymi osobami by ich wspierać, wychodząc naprzeciw potrzebom, 
nadziejom rodziny czy dziecka.

• interaktywny charakter zajęć, podczas których dzieci są zachęcane do wyrażania swoich opinii i 
do twórczych działań, przyczyni się do umocnienia poczucia własnej wartości uczestników, a 
także zwiększy świadomość na temat posiadanych możliwości i zdolności.

Na ile jest to możliwe, wolontariusze starają się słuchać dzieci, by wspierać ich własne inicjatywy. Na 
przykład, dzieci były dumne z projektu związanego z tańcem, którego były pomysłodawcami, a 
wolontariusze znaleźli dodatkowy czas, by ten projekt wspierać. 
Podczas spotkań dla dorosłych dyskusje koncentrują się wokół zachęcania do wyrażania swoich opinii i 
do twórczych działań.

• żywy i bezpośredni kontakt cudzoziemców z życzliwymi Polakami (wolontariuszami), gdzie mają 
okazję również mówić o swoich planach i marzeniach.

To dzieje się przez cały rok w centrum dla uchodźców. Dwa szczególne wydarzenia: Dzień Wiosny i 
Międzynarodowy Dzień Uchodźcy pozwoliły nam jeszcze bardziej skoncentrować się na tym aspekcie. 
Został sporządzony specjalny kwestionariusz dla dzieci i dorosłych. Zostało zrealizowane jednorazowe 
przedsięwzięcie: « Bukiet Planów i Marzeń ». 
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• w przyjaznej atmosferze pracy z książką pokonywanie trudności w nauce języka polskiego; dzieci 
i rodzice razem; wspólne zajęcia motywujące do nauki języka i poznawania polskiej 
rzeczywistości w przyjaznej atmosferze zabawy.

Podczas sesji Bibliotek Podwórkowych w ośrodku dla uchodźców,  jednym z zadań wolontariuszy jest 
zorientowanie się czy i na jakim poziomie dzieci mówią po polsku. W czasie zajęć czytane są proste 
historie po polsku również dzieciom, które nie znają polskiego. Ponieważ dzieci są szczęśliwe, kiedy 
dorosły poświęca im czas i uwagę, słuchają książek po polsku, nawet jeśli wszystkiego nie rozumieją.  
Używamy także książek po polsku do nauki liczenia, kolorów itp.

• kontakty z dziećmi i rodzicami z okolicy, w której znajduje się Ośrodek dla uchodźców; burzenie 
stereotypów i nawiązywanie więzi społecznych między Polakami a osobami przybyłymi do nas z 
Czeczenii; poprawa wyników w nauce dzieci czeczeńskich uczących się w polskiej szkole. 
Wzajemna polsko-czeczeńska wymiana kulturowa; śpiewanie i tańce zgodnie z założeniem 
„Pokażmy innym to, z czego jesteśmy dumni”.

Jak już wcześniej pisaliśmy, dzieje się to przez cały rok w centrum dla uchodźców. Dwa szczególne 
wydarzenia: Dzień Wiosny i Międzynarodowy Dzień Uchodźcy pozwoliły nam jeszcze lepiej zrealizować 
te założenia. Polscy wolontariusze i goście zostali na przykład zaproszeni do tańczenia tradycyjnego 
tańca czeczeńskiego, a mieszkańcy ośrodka śpiewali z nami polskie piosenki.
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3 - Karawana ATD 2009 – Preparing the project Pokolenie 
2010

W 2009, Karawana ATD (Karawana ATD to nazwa projektów ATD Czwarty Świat skierowanych 
do młodych) was supported by French Embassy.

L'objectif du projet était le suivant: que des jeunes polonais de tout milieu et notamment des 
jeunes de milieux défavorisés se préparent, se forment, se rencontrent pour être leader avec 
d'autres acteurs d'une mobilisation au cours de l'Année européenne de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale (2010).

Le projet 2009 s'est déroulé en cinq étapes:

Etape 1 – fin mai 2009 : participation de
8 jeunes polonais à une rencontre européenne de 
jeunes au centre international ATD Quart Monde 
en France. Avant leur départ pour la France, 7 des 
8 jeunes sont reçus par le Rzecznik Praw 
Obywatelskich polonais, Janusz Kochanowski et 
sa collaboratrice Madame Wronska.

Lors de cette rencontre des jeunes réunis de toute l'Europe ont commencer à définir 
ensemble comment ils souhaitent créer  avec d'autres une mobilisation citoyenne en 
Europe au cours 2010.

Etape 2 – Eté 2009 : participation de 4 jeunes polonais à des chantiers européens de 
solidarité ou des projets d'accueil de familles en vacance.

Paulina soutient pendant 15 jours l'équipe de 
cuisine qui prépare des repas pour un groupe de 30 
volontaires ATD Quart Monde (près de Pontoise). 
Anka et Ola passent un mois pour aider à l'accueil 
de familles en vacance dans le Jura près d'Arbois.
Krzysztof avec Ola et Anka participent pendant 
15 jours à un chantier européen
de solidarité près de Melun.
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Etape 3 – 17 octobre 2009 : participation de 2 jeunes à la Convention organisée par le 
Commissaire aux droits des citoyens au Palais du Belvédère à Varsovie (journée 
internationale pour l'élimination de la pauvreté ). Dans le cadre de cette Convention, il 
présente le projet « Pokolenie 2010 » lors d'un atelier thématique consacré aux jeunes.

Etape 4 – Décembre 2009: Première rencontre des jeunes de Pologne animés par les 
jeunes eux-mêmes.

Pour cette rencontre, nous sommes accueillis par le Lycée Français de Varsovie.
25 jeunes de la région de Varsovie et de Kielce y participent. Également 6 jeunes 
français.
Des ateliers d'intégration ont lieu (cuisine, chants,...) et ensemble le groupe expérimente 
la réalisation d'un « happening public » dans la vieille ville de Varsovie pour informer le 
grand public de l'arrivée de l'année de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Le week end se termine sur un travail de programmation de l'année 2010. Il est décidé 
d'organiser dans le premier semestre 2010:

● la mise en ligne d'un site web www.pokolenie2010.pl
● la tenue de deux rencontres en mars et mai2010

Ce programme préparera la participation d'une délégation polonaises à une rencontre 
internationale de jeunes en France en juillet 2010.

Etape 5 –  La traduction de différents écrits de Joseph Wresinski interpellant la jeunesse 
est réalisée.

Ces textes sont les suivants:
1. extraits de « Paroles pour Demain »
2. discours à la jeunesse « Vous êtes d'une lignée de haut rang »
3. interview de Joseph Wresinski, réalisée par une jeune bénévole de l'association
4. texte « La pensée des plus pauvres dans une connaissance qui conduise au 

combat ».(paru dans « Refuser la misère…Une pensée politique née de l’action », 
Joseph Wresinski, Editions Cerf, 2007)

Nous disposons maintenant de quelques textes de fonds en Polonais qui seront soumis 
aux jeunes dans les premières étapes de la campagne en 2010, notamment via le site 
web Pokolenie 2010. Ces textes en polonais sont joints à ce document.

Karawana  ATD  finished  year  2009  with 
participation of 5 young volunteers to the Taizé 
meeting in Poznan and the presentation of ATD 
projects in 2010.
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4 - Projekt ,,Nasz głos jedzie do Brukseli''

W  dniach  15-16  maja  2009 europejska  sieć  organizacji  walczących  z  ubóstwem  EAPN 
(www.eapn.org.pl)  zorganizowała  po  raz  ósmy spotkanie  osób dotkniętych  ubóstwem,  które 
odbyło  się w Brukseli,  w Pałacu Egmont,  symbolu dyplomacji   europejskiej.  Na spotkanie z 
przedstawicielami  ubogich  z  całej  Europy  przybyli  parlamentarzyści,  ministrowie,  urzędnicy 
Komisji Europejskiej. 

Podstawowym celem spotkania było wysłuchanie tych, którzy doświadczają ubóstwa. Kolejny 
priorytet  to  nawiązanie  dialogu  pomiędzy  tą  grupą  społeczną,  a  decydentami  na  szczeblu 
europejskim i  narodowym w sferze zwalczania  biedy i  wykluczenia  społecznego.  Spotkanie 
dotyczyło  również  działań  aktywizujących  i  wszelkiego  rodzaju  inicjatyw  na  rzecz  ludzi 
najuboższych.  EAPN  wzbudził  refleksję  nad  dotychczasową  działalnością  organizacji  oraz 
poszukiwaniem nowych rozwiązań poprzez stworzenie dalszej strategii działań, która zmierza 
do poprawienia standardu życia osób doznających wykluczenia społecznego. 

Ruch  ATD  Czwarty  Świat  koordynował 
przygotowanie wyjazdu polskiej delegacji w imieniu 
Polskiego  Komitetu  Europejskiej  Sieci 
Przeciwdziałania  Ubóstwu.  W  Polsce 
przygotowania  5-osobowej  delegacji  do  Brukseli 
trwały  od  stycznia  2009.  Stowarzyszeniami,  które 
przygotowały  tą  delegację  były:  międzynarodowy 
Ruch  ATD  Czwarty  Świat  w  Warszawie  przy 
współpracy  z  MONARem  w  Warszawie  i 
Stowarzyszeniam Barka w Strzelc Olposkych. 

Wśród  200  delegatów  na  spotkanie  brukselskie 
było się 6 osób z Polski, które od ponad pół roku 
przygotowywały się w swoich organizacjach do tej 
wizyty i reprezentowania osób ubogich z naszego 
kraju.  Ewa,  Sylwia,  Sebastian,  Darek  i  Tomek to 
osoby,  które  swoim  świadectwem  i   swoim 
doświadczeniem  wskazywały  najważniejsze 
problemy ludzi ubogich i kierunki ich zmian.

The  work  and  result  of  this  project  has  been 
described in  Borszura:  „Aby to,  o  czym mówimy, 
zmieniło nasze życie” (Druk was financed by Miasto 
Warszawy).

Below we present some fragmenty raportu projektu « Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 
we wspólnej walce przeciwko zagrożeniu marginalizacją » napisanego dla Miasta Warszawy.
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Warsztaty ,,Dialogu i dzielenia się wiedzą''

Spotkania – warsztaty ,,Dialogu i dzielenia się wiedzą'' przygotowujące polską delegację na 
spotkanie w Brukseli w maju 2009 roku. 4 małe spotkania od marca do maja 2009 roku. Spotkania: 4 
marca (ATD), 10 marca (Monar), 1 kwietnia (ATD), 8 kwietnia (Monar), 14 Maja (ATD)

14 Maja w lokalu ATD

1 duże spotkanie -  25 kwietnia 2009 roku – w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Spotkania – warsztaty ,,Dialogu i dzielenia się wiedzą'' przygotowujące osoby żyjące w ubóstwie do 
konferencji, która odbędzie się 17 października z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

4 małe spotkania między sierpniem i październikiem 2009 – przygotowanie publicznych wystąpień 
na dwóch ogólnopolskich konferencjach w październiku (8 października w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Socjalnej, 17 października w Pałacu Belwederskim: Konwencja Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej 
- RPO)

W ramach spotkań osób dorosłych zdołaliśmy zbudować zaufanie na bazie którego udało nam 
się wnieść wkład w ogólna debatę dotyczącą pomocy socjalnej i wzajemnej pomocy.

Rezultaty tej pracy to:

• publiczne wystąpienia na dwóch ogólnopolskich 
konferencjach w październiku (8 października w 
Ministerstwie  Pracy  i  Polityki  Socjalnej,  17 
października  w  Pałacu  Belwederskim: 
Konwencja  Ruchu  Przeciw  Bezranności 
Społecznej – RPO)
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• uczestnictwo  trojga  polskich  delegatów  -  mieszkańców  Warszawy  w  Europejskim 
Spotkaniu Osób Dotkniętych Ubóstwem.

• przygotowanie i  wydanie broszury:  « Aby to, o czym mówimy,  zmieniło nasze życie » 
(500 egz.)

5  -  Cykl  warsztatów  pod  hasłem  ,,Działanie  i  myśl  Józefa 
Wrzesińskiego: jak możemy je podjąć w Polsce?''

Od lipca 2008, wraz z Wydawnictwem „Więź”, które w lutym 2008 roku opublikowało książkę 
„Ujrzymy słońce...”, zawierającą pisma i słowa Ojca Józefa Wrzesińskiego, Ruch ATD Czwarty 
Świat  organizuje  cykl  warsztatów pod  hasłem ,,Działanie  i  myśl  Józefa  Wrzesińskiego:  jak 
możemy je podjąć w Polsce?''

Osoby zainteresowane wybraja fragmenty myśli  i  słów Ojca Józefa Wrzesińskiego, który ich 
zdaniem mógłby być przedmiotem dyskusji podczas spotkania.

Wybór takiego fragmentu był podyktowany różnymi względami:

● fundamentalna  myśl  Ojca  Wrzesińskiego,  którą  warto  podkreślić  i  wzbudzić 
komentarze;

● sformułowanie  trudne  do  zrozumienia  i  do  przyjęcia.  Co  właściwie  chce  nam 
powiedzieć Ojciec Józef? 

● kwestia, w której istnieją odmienne zdania
● refleksja, która wydaje się wyjątkowo trafna, bądź nieprzystosowana do polskich 

warunków, bądź trudna do przyjęcia w polskim kontekście.

Po udzial polskiej delegacji na Międzynarodową Konferencję organizowanej przez ATD Czwarty 
Świat, Francuskie Towarzystwo Nauk Politycznych i paryską uczelnię Science Po w dniach 17-
19 grudnia 2008,  w Paryżu,  several  Polish  participants wished that  a  conference could  be 
organised  in  Poland  to  present  more  in  depth  the  approach  and  work  of   Ojca  Józefa 
Wrzesińskiego (because he remains mostly unknown in the country of his father).
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In 2009, the „Warsztaty Wrzesiński” met 5 times. Attendance is from 6 to 12 people. Discussion 
on texts written by Ojca Józefa Wrzesińskiego  was carried on. Additionally, the participants 
started to prepare a conference which will be organised on 24 and 25 May 2010 in Warsaw at 
the occasion on the 5th Anniversary of  Stowarzyszenia Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu 
ATD Czwarty Świat w Polsce.

6- Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 
– 17 października 2009

,,Międzynarodowy  Dzień  Walki  z  Ubóstwem  jest  wezwaniem  społeczności  światowej  o 
solidarne wsparcie dla osób dotkniętych brakiem podstawowych środków do życia, który  
jest  powodem utrudnienia  dostępu  do podstawowych  usług  w zakresie  kształcenia  czy  
ochrony  zdrowia,  a  w   konsekwencji  także  wykluczenia  społecznego,  marginalizacji  i  
dyskryminacji.  Światowa  społeczność,  reprezentowana  przez  Organizację  Narodów 
Zjednoczonych, widzi w ubóstwie naruszenie podstawowych praw człowieka.”

Dr Janusz Kochanowski,
Warszawa dnia 24 maja 2007 roku 

17  października  2009  r.,  w  Międzynarodowym  Dniu  Walki  z  Ubóstwem  pod  patronatem 
Rzecznika Praw Obywatelskich (www.przeciw-ubostwu.rpo.gov.pl) odbyło się ponad 40 różnych 
imprez.   Znalazły  się  wśród  nich:  konferencje,  seminaria,  debaty,  wystawy  plastyczne  i 
fotograficzne, publikacje, manifesty, happeningi, punkty porad i informacji. 

W Kielcach

ATD organized workshops at Muzeum Zabawek i Zabawy, Parada and many other events.

Here is the account made by the Gazeta Echo Dnia.

Wołanie dzieci do świata - Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem w Kielcach

Niecodzienny kolorowy, rozśpiewany korowód przeszedł w sobotę główną ulicą Kielc. W ten 
sposób  dzieci  –  podopieczne  świetlic  środowiskowych  i  placówek  wsparcia  dziennego  w  
mieście  manifestowały  swoją  solidarność  ze  wszystkimi  dziećmi  na  świecie  cierpiącymi  z  
powodu ubóstwa.

Tegoroczny  Międzynarodowy  Dzień  Walki  z  
Ubóstwem  był  obchodzony  pod  hasłem  ONZ 
"Dzieci  oraz  rodziny  wyrażają  sprzeciw  wobec 
ubóstwa:  inwestowanie  w  rozwój  dzieci  i  
przestrzeganie  ich  praw  jest  jednym  z  
najskuteczniejszych  sposobów  na  wykorzenienie 
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ubóstwa”.  Patronat  nad tegorocznym Dniem objął  
Rzecznik Praw Obywatelskich.

My, dzieci tego świata

Dzieciaki,  podopieczne świetlic  środowiskowych,  klubów "Wolna Strefa”,  miejskich placówek 
wsparcia  dziennego  w Kielcach  wzięły  udział  w  warsztatach  Tapori  w  Muzeum Zabawek  i  
Zabawy, gdzie wykonały pojazdy spotkania – tekturowe samochody, w które zapakowały swoje  
przesłania do dzieci na całym świecie. Właśnie te bajecznie kolorowe pojazdy niosły przez całą 
ulicę  Sienkiewicza  pod  płytę  Praw  Człowieka,  gdzie  odczytały  swoje  przesłanie  do  świata  
dorosłych:  -  My,  dzieci  ze  Szkoły  Podstawowej  numer  25  chcieliśmy  wezwać  wszystkich  
dorosłych do tego, aby zaczęli  działać i nie dopuszczali  do biedy żadnego małego i dużego 
człowieka. Pragniemy, aby każdy miał prawo do uśmiechu, radości i ochrony zdrowia. Żeby 
żaden brzuszek dziecka nie był głodny. Obiecujemy pamiętać przez cały rok o tych, których 
dotyka  bieda  i  sami  spróbujemy  dawać  im  radość  przez  naszą  obecność  i  działanie.  Jak  
dorośniemy, chcemy podawać rękę tym, którzy tego potrzebują – czytała cichutkim przejęcia  
głosem 9-letnia Zosia.

My, mieszkańcy Kielc

Członkowie  Stowarzyszenia  ATD Czwarty  Świat  pomagającego w wychodzeniu  z  ubóstwa, 
odczytali apel mieszkańców Kielc o ratyfikowanie przez Polskę Europejskiej Karty Społecznej:  
"My, osoby bezdomne, rodzice, ludzie pracy, pracownic służb socjalnych, studenci, emeryci,  
osoby  wybrane  do  władz  lokalnych,  wzywamy  wszystkich  do  dialogu  i  działania  na  rzecz 
ratyfikacji  przez Polskę zrewidowanej  Europejskiej  Karty Społecznej.  (…) Uznaje ona prawa 
dotyczące  mieszkania,  zdrowia,  edukacji  i  stosownej  pracy.  Mówi  o  szczęśliwym  rozwoju  
naszych dzieci. Wzywa do obrony nas przed dyskryminacją, wykluczeniem, biedą. Każdemu  
przyznaje wolność, o którą tak usilnie w Polsce walczyliśmy. Rok 2010, Europejski Rok Walki z  
Ubóstwem  i  Wykluczeniem  Społecznym  będzie  dla  nas  okazją  do  tworzenia  dialogu  
społecznego,  którego  celem  będzie  dołączenie  Polski  do  25  krajów,  które  ratyfikowały  
zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną Rady Europy”.

Na koniec modlono się i  zapalono lampki pod Krzyżem Bezdomnych przy kieleckim dworcu 
PKP.  Przedstawiciel  kieleckich  bezdomnych  zagrał  na  organkach  balladę  dla  tych,  którzy  
odeszli do wieczności.

Organizatorami tegorocznego Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem było Stowarzyszenie  
Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat, Urząd Miasta Kielce, MOPR, Caritas  
Kielce, Towarzystwo Dobroczynności, Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta, Stowarzyszenie  
"Arka Nadziei”,  Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, Kluby Wolna Strefa, Muzeum Zabawek i  
Zabawy.

Warszawa

W Warszawie, z okazji obchodów tego dnia, w Belwederze odbyła się IX Konwencja Ruchu 
przeciw Bezradności Społecznej pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i pod tytułem 
„Strategia walki z ubóstwem w Polsce? Diagnoza i zadania na lata 2009 – 2010. Kogo w Polsce 

39/51



Sprawozdanie z działalności za rok 2009 – ATD Czwarty Swiat –  15 Marca 2010

interesuje ubóstwo?”. W ramach Konwencji, ATD Czwarty Świat zaprezentował wyniki  pracy 
polskiej  delegacji,  która  uczestniczyła  w  ósmym  Europejskim  Spotkaniu  Osób  Dotkniętych 
Ubóstwem w Brukseli.

Oto Komunikat PAPu: Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem - Sobota, 17 października

Edukacja, dostęp do wiedzy i nowoczesnych środków komunikacji takich jak internet, a także  
racjonalne, stymulujące do podejmowania inicjatyw przepisy prawne - to elementy, które 
zdaniem uczestników odbywającej się w sobotę w Warszawie Konwencji Ruchu Przeciw 
Bezradności Społecznej pozwoliłyby zmniejszyć poziom ubóstwa w Polsce.

Z danych przedstawionych w czasie spotkania wynika, że w 2008 r. prawie 43 proc. osób żyło  
w gospodarstwach domowych znajdujących się poniżej minimum socjalnego. Ponad połowę z 
nich stanowili mieszkańcy wsi. Najbardziej zagrożone ubóstwem są w Polsce: dzieci i młodzież,  
osoby niepełnosprawne, rodziny wielodzietne. W 2008 r. dzieci i młodzież do lat 18 stanowiły 
ponad 1/3 (34 proc.) populacji zagrożonej skrajnym ubóstwem.

Nasz świat dzieli się na tych, którzy mają dostęp do nowej wiedzy i nowoczesnych technologii,  
takich jak internet, i osoby, które takich możliwości nie mają - mówił Rzecznik Praw 
Obywatelskich Janusz Kochanowski, który jest patronem honorowym obchodów. Jak tłumaczył,  
ci, którzy korzystają z nowoczesnych środków komunikacji, korzystają też z dorobku innych 
społeczeństw, co pozwala się rozwijać.

Brak dostępu do wiedzy jest źródłem niesprawiedliwości i podziałów społecznych hamujących 
rozwój jednostek - podkreślił.

Prof. Julian Auleytner z Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej mówił, że można by 
zmniejszyć liczbę osób ubogich, gdyby lepiej dysponowano środkami budżetowymi na cele 
socjalne. Według niego, problemem jest to, że obecnie pieniądze są rozproszone w kilku 
funduszach socjalnych (np. Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, 
Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Auleytner jest zdania, że  
korzystniej byłoby, gdyby znalazły się one w jednym transparentnym funduszu solidarności  
narodowej.

Podkreślił on również, że problemem są nieprzejrzyste procedury w dysponowaniu finansami  
na ten cel przede wszystkim - jak mówił - w PFRON. - Co roku na sejmowej komisji PFRON jest  
krytykowany za procedury - zaznaczył.

Prawnik, prof. Witold Kieżun krytykował administrację w Polsce: fakt, że jest "rekordowo 
rozbudowana" i że urzędnicy nie mają świadomości pełnienia służby społecznej. - Nie potrafimy 
też sprawnie poruszać się w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości. Ludzie, którzy są bardzo  
biedni, mogliby kapitalnie uczestniczyć w życiu gospodarczym - dodał.

O problemach osób ubogich mówiła Maria Śledź ze Stowarzyszenia Przyjaciół  
Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat i Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci  
Przeciwdziałania Ubóstwu. Jako najbardziej palące problemy osób ubogich wymieniła trudności  
w zdobyciu mieszkania, niskie dochody i "prawa ubogich, które są zbyt skąpe".
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40-letni Dariusz z Warszawy, który uczestniczył w Konwencji, opowiadał. jak stał się  
człowiekiem ubogim. - Miałem firmę, pracowników, kontrakty. O moich problemach zdecydował  
nieszczęśliwy zbieg kilku okoliczności: popadłem w długi, zmieniły się przepisy prawne. Doszło  
do tego, że podatki, jakie miałem zapłacić, były bardzo wysokie. Ktoś podpalił dom, w którym 
mieszkałem. Tak stałem się bezdomny. Dziś mieszkam w noclegowni - powiedział.

W ramach Konwencji wręczono nagrody dla dziennikarzy w konkursie pt. "Jak wyjść z biedy".  
W kategorii "Mikrofon" I nagrodę zdobyła Katarzyna Michalak z Radia Lublin, II nagrodę -  
Izabela Patek z Radia "Zachód", III nagrodę - Małgorzata Jurgiel-Furga i Anna Kolmer z 
Polskiego Radia Szczecin. W kategorii "Pióro" - I nagrodę zdobyła Agnieszka Domka-Rybka z 
"Gazety Pomorskiej", II nagrodę Joanna Dolecka z "Czasu Chełmna". W kategorii "Ekran" 
przyznano II nagrodę. Zdobyła ją Brygida Frosztęga-Kmiecik z "TVP Katowice". Patronem 
konkursu była Polska Agencja Prasow.

Oprócz  tego  w  tym  dniu  w  Warszawie,  Fundacja  Art  of  Living  pod  patronatem  UNIC 
zorganizowała  akcję  społeczną  STAND  UP  and  TAKE  ACTION  –  „Powstań  i  Podejmij 
Działanie”. Akcja był wyrazem poparcia dla Milenijnych Celów Rozwoju, czyli zobowiązań, jakie 
światowi  przywódcy  podjęli  w  celu  zwalczenia  biedy  w  krajach  Trzeciego  Świata.  Więcej 
www.stanagainstpoverty.org 

W  Strzelcach  Opolskich,  bezpłatne  posiłki  dla  najuboższych  mieszkańców  gminy  były 
ufundowane przez Urząd Miejski.

7 - Kampania dialogu społecznego na rzecz ratyfikacji przez 
Polskę  zrewidowanej  Europejskiej  Karty  Społecznej  Rady 
Europy - 2008-2010

10 grudnia 1948 r. w Paryżu Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło i proklamowało Powszechną 
Deklarację  Praw  Człowieka.  Dokument  ten  stał  się  fundamentem  budowania 
międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. Wraz z obchodami rocznicy uchwalenia 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 10 grudnia każdego roku na całym świecie obchodzi 
się  Dzień  Praw  Człowieka.  10  grudnia  2008  r.  Apel,  mający  rozpocząć  kampanię  dialogu 
społecznego  na  rzecz  ratyfikacji  przez  Polskę  zrewidowanej  Europejskiej  Karty  Społecznej, 
ogłosili w Kielcach działacze ruchu ATD Czwarty Świat.

In 2009, main work was to start discussion with several organization about the possibility to 
create  a  coallition  to  support  the  campaign.  Main  discussion  were  led  with  Amnesty 
international, Social Watch, EAPN, Biuro of Council of Europe in Warsaw. First big result was 
the support of the campain by EAPN Polska (connect to UE Rok 2010).

17 października 2009 byl nową okazją dla ATD Czwarty Świat do promocji Kampanii na rzecz 
dialogu  społecznego,  dotyczącego  ratyfikacji  przez  Polskę  zrewidowanej  Europejskiej  Karty 
Społecznej,  której  celem  jest  zrobienie  kroku  w  kierunku  godności  i  praw  człowieka  dla 
wszystkich. 
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Bieda wyklucza z udziału w demokracji
 mówi Pierre Klein z ATD Czwarty Świat

 ( www.krytykapolityczna.pl - 17 października 2009)

Jan Smoleński, Krytyka Polityczna: Polska sekcja ATD wezwała polski rząd do podpisania Nowej 
Europejskiej Karty Socjalnej. Dla Karta jest tak ważna?

Pierre Klein, ATD Czwarty Świat: Rada Europy uchwaliła dwa fundamentalne dla ochrony praw człowieka 
dokumenty. Pierwszy, Europejska Konwencja Praw Człowieka, dotyczyła głównie praw obywatelskich i 
politycznych. Drugi, Nowa Europejska Karta Socjalna, skupia się bardziej na prawach socjalnych i 
przeciwdziałaniu dyskryminacji. Według nas te dwa dokumenty tylko razem mogą być skuteczne. W życiu 
codziennym, większość obywateli nie zdaje sobie sprawy z tego, że mogą się cieszyć swymi prawami 
politycznymi i korzystać z demokracji tylko dlatego, że nie cierpią na brak zabezpieczeń socjalnych i wolności 
kulturowych. Z kolei ludzie, którzy muszą co dzień martwić się o zdrowie swoich dzieci, złe warunki 
mieszkaniowe, ludzie, którzy muszą brać dodatkowe nisko opłacane prace, by pokryć rachunki, są zostawieni 
poza demokracją, którą tworzymy.

Nowa Europejska Karta Socjalna jest ważna jeszcze z jednego powodu, dostarcza narzędzia jakim są skargi. W 
ten sposób EKS tworzy przestrzeń dla dyskusji w Strasbourgu, gdzie rządy i organizacje mogą zmierzyć się z 
problemami. Dla ATD, podpisanie Karty nie oznacza, że osiągnęliśmy już wszystko, spełniamy standardy, 
więc możemy spać spokojnie. Ratyfikacja jest oznaką tego, że demokrację tworzą wszyscy obywatele, nawet 
ci najbardziej wykluczeni.

Jan Smoleński, Krytyka Polityczna: Wiele osób sprowadza biedę do problemu czysto ekonomicznego 
(lub gorzej: problemów z moralnością wśród osób biednych). Józef Wrzesiński, założyciel ATD, mówił 
coś całkiem innego: bieda to pogwałcenie praw człowieka.

Józef Wrzesiński zawsze odróżniał życie w ubóstwie, które najczęściej oznacza niewielki dochód i trudności z 
integracja społeczną, od nędzy, czyli skrajnej biedy i wykluczenia. W pierwszym wypadku powstaje pytanie, 
jak wielkie nierówności w dochodach swoich obywateli może zaakceptować demokracja. W przypadku nędzy, 
Wrzesiński uważał, że jej zwalczenie jest naszym obowiązkiem, tak, jak zwalczyliśmy niewolnictwo i 
apartheid lub oparte na strachu totalitaryzmy.

Gdy spojrzysz na życie ludzi w nędzy, szybko zorientujesz się, jak niewiele z przysługujących im praw 
człowieka jest spełnianych. I nie chodzi tylko o prawa socjalne. Bo czym jest czekanie na decyzję administracji 
państwowej lub specjalistów, by móc wiedzieć, jak dalej potoczy się twoje życie? Czym jest poczucie, że 
każdy ocenia cie negatywnie i nie spodziewa się po tobie niczego dobrego. Czym jest zdradzanie najbardziej 
intymnych szczegółów z życia w nadziei na te kilka złotych następne dni? Czym jest pożyczanie pieniędzy od 
ludzi, którzy przemocą będą się starali odzyskać dług, nawet jeśli nie będziesz mógł spłacić?

Wykluczenie i skrajne ubóstwo jest codziennym cichym łamaniem praw człowieka właśnie dlatego, że naszym 
wytłumaczeniem jest zazwyczaj twierdzenie, że ludzie wybierają to życie lub są zbyt leniwi, by się z niej 
wyrwać. Zwalczenie skrajnego ubóstwa i wykluczenia w naszym kraju i na świecie jest, razem z walką ze 
zmianami klimatycznymi, najważniejszym zadaniem demokracji.

http://www.krytykapolityczna.pl/
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Jan Smoleński, Krytyka Polityczna: Jak ATD zwalcza biedę? Jak mogą się do tego przyczynić tzw. 
„zwykli ludzie”?

ATD to skrót od „All together in dignity” [„Wszyscy razem w godności”]. Nasze działanie polega na tym, że 
tworzymy sytuacje, w których różni ludzie, w szczególności ci, którzy doświadczyli życia w nędzy, zbierają 
się, by dyskutować i działać w grupie, w której każdy ma siły i możliwości. Staramy się to robić na różnych 
poziomach. Od działań działań na ulicy, gdzie robimy „Bibliotekę podwórkową” po uczestniczenie w 
konferencjach w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, podczas których wspieramy osoby w trudnej 
sytuacji materialnej.

Bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy tymi zwykłymi ludźmi i możemy zrobić coś wszędzie, gdzie działamy. Jak 
uniknąć plotek na korytarzu? Jak zatrudniać ludzi legalnie za porządne wynagrodzenie? Jak wyobrazić sobie 
sieć solidarności i wsparcia, by z powodu skrajnego ubóstwa dzieci nie trafiały do domów dziecka lub rodzin 
zastępczych? Jak nie „działać dla ludzi, by oni stali się lepsi”, lecz „działać z ludźmi abyśmy wszyscy stali się 
lepsi”?

Pierwszymi takimi „zwykłymi ludźmi” są ci, którzy z nędza i wykluczeniem zmagają się na co dzień. Oni stoją 
na linii frontu. Oni codziennie walczą, szukając odwagi w uśmiechach swych dzieci lub w tym, że ich sąsiedzi 
mają jeszcze większy problem, w którym mogą pomóc. Czy uznajemy ich wysiłek i nagradzamy? Czy uczymy 
się od nich? To jest właśnie duch ATD, ruchu godności i dumy tych zwykłych ludzi, którzy codziennie 
zmagają się z porażkami naszych demokracji.

=============================================================

Pierre Klein, koordynator ATD Czwart Świat w Polsce, w rozmowie z Janem Smoleńskim
 
zródło - http://www.krytykapolityczna.pl/Wydarzenie-dnia/Miedzynarodowy-Dzien-Walki-z-
Ubostwem/menu-id-241.html 
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"Apel  Kielecki"  odczytano  w  60.  rocznicę  podpisania  Powszechnej  Deklaracji  Praw 
Człowieka przy replice paryskiej Płyty Praw Człowieka. 

 Apel Kielecki -  10 grudnia 2008
My,  osoby  bezdomne,  rodzice,  ludzie  pracy,  pracownicy  służb  socjalnych,  studenci,  emeryci,  osoby 
wybrane do władz lokalnych, od wieku lat wspierający się nawzajem,

My, obywatele Kielecczyzny, zebrani z okazji  60-tej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji  Praw 
Człowieka, ogłaszamy apel.

Dzisiejszego  wieczoru  wzywamy  wszystkich  do  dialogu  i  działania na  rzecz  ratyfikacji  przez  Polskę 
zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.

W dniu  17  października  2007  r.,  Międzynarodowego  Dnia  Walki  z  Ubóstwem,  wypisaliśmy  w  sercu 
Wojewódzka  Świętokrzyskiego,  w  jednym  najuboższych  regionów  w  Polski  i  w  Unii  Europejskiej, 
przesłanie Ojca Józefa Wrzesińskiego: 
Tam, gdzie ludzie skazani są na życie w nędzy, Prawa Człowieka są łamane. Jednoczenie się dla  
ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem .
Słowa  te  są  wyryte  na  tablicach  wielu  miast  i  stolic  świata.  Witają  obywateli  przed  Radą  Europy w 
Strasburgu i  przed Parlamentem Europejskim w Brukseli.  Wypisane są przed siedzibą ONZ w Nowym 
Jorku, przed Międzynarodowym Biurem Pracy w Genewie.

Dzisiejszego  wieczoru,  10  grudnia  2008  roku,  w Kielcach  pragniemy  przedłużyć  to  przesłanie  przez 
przyjęcie zobowiązania.      

Rok 2009 będzie dla nas okazją do tworzenia dialogu społecznego, którego celem będzie dołączenie Polski 
do 25 krajów, które ratyfikowały zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną Rady Europy oraz do 14 krajów 
które zaakceptowały procedury skarg zbiorowych.

Uważamy, że ratyfikacja Karty będzie miała duże znaczenie dla wszystkich polskich obywateli. Uznaje ona 
bowiem prawa dotyczące mieszkania, zdrowia, edukacji i stosownej pracy. Mówi o szczęśliwym  rozwoju 
naszych dzieci. Wzywa do ochrony nas przed dyskryminacją, wykluczeniem, biedą. Każdemu przyznaje 
wolność o którą tak usilnie w Polsce walczyliśmy.   

Rozpocznijmy dialog społeczny i podejmijmy konkretne działania tak, aby w roku 2010 roku Polska 
ratyfikowała zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną!

Rok 2010 został ogłoszony Europejskim Rokiem Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego. 
Niech naszym celem będzie zrobienie kroku w kierunku wolności, godności i praw człowieka w Polsce.

Ten Apel Kielecki rozpoczyna Kampanię na rzecz dialogu dotyczącego ratyfikacji  
przez Polskę zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej
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8 – Innowacje 2010
In October 2008,  Mascha Join-Lambert  from  Haus Neudorf  e.V (Germany)  contacted ATD 
Polska to build a project which could give „courage for innovation” to young students in social 
work and social pedagogy. This dream of Mascha  Join-Lambert became the „ Innowacje 2010” 
project: „Innowacje społeczno-wychowawcze, wspieranie rodzicielstwa i walka z wykluczeniem 
w ramach Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym”.

Projekt ten ma na celu wymianę praktyki wolontariackiej i zawodowej w zakresie innowacyjnych 
działań społeczno-wychowawczych, adresowanych do dzieci i rodzin w trudnej sytuacji życiowej 
lub rodzin w sytuacji wykluczenia. Przedmiotem i celami poniższego projektu są:

• identyfikacja czynników ryzyka i ochrony dobra rodzinnego,
• rozważenie  wkładu  wnoszonego  przez  działania  społeczno-wychowawcze  w  walce  z 

biedą dzieci i rodzin,
• włączenie  do  projektu  klientów  służb  społecznych  jako  słuchaczy  (rodzin  w  sytuacji 

wykluczenia,  żyjących  w  środowisku  zdefaworyzowanym,  z  niskim  poziomem 
wykształcenia,  skonfrontowanymi  z  trudnościami  wychowawczymi),  ale  również 
ekspertów szkoleniowych z tego obszaru opieki. Z tego tytułu opinie ich będą cennym 
elementem  analizy  praktyk  innowacyjnych  oraz  stworzą  możliwość  nowego  sposobu 
szkolenia  pracowników  socjalnych  i  wolontariuszy,  w  ramach  działań  społeczno-
wychowawczych i walki z wykluczeniem społecznym,

• wykorzystanie wiedzy, jaką posiadają klienci służb społecznych na temat kontekstu, w 
którym żyją i proponowanych im działań pomocowych. Wiedza ta posłuży do elaboracji 
działań najbardziej odpowiadających ich potrzebom,

• promowanie działań wspierających rodzicielstwo w kontekście wielokulturowym,
• identyfikacja i porównanie tzw. dobrych praktyk w dziedzinie społeczno-wychowawczej, a 

szczególnie w ramach wspierania rodzicielstwa.

Partnerami w tym projekcie są:
- Stowarzyszenie Haus Neudorf e.V usytuowane w graniczącym z Polską, najuboższym regionie 
Niemiec - www.hausneudorf.de,
-  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Międzynarodowego  Ruchu  ATD  Czwarty  Świat  w  Polsce  - 
www.atd.org.pl,
- ASBL Globul’in, który z Belgii realizuje działania pomocowe, adresowane do rodzin, dzieci i 
młodzieży w ich środowisku życia,
- Czwartym partnerem i koordynatorem projektu jest Eurocef (Comité d’action spécialisée pour 
l’enfant et la famille dans leur milieu de vie), europejskie stowarzyszenie (ustawa regionu Alzacji 
z 1908) z oficjalną siedzibą w Strasbourgu.

Projekt  jest  wspolfinansowany  w  ramach  EU  projektu  partnerskiego  Grundtvig  oraz 
funduszy  Biura  Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

In 2009 two national meetings (for Polish students and volunteers) were organized in Warsaw w 
sali  konferencijnej Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, który jest partnerem projektu (Maja i 
Pazdziernika 2009), as well as the first interenational meeting in November 2009.
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Pierwsi  zagraniczni  uczestnicy  Europejskiego 
Seminarium « Zagrożone  Dzieci.  Zagrożeni  Rodzice »,  
studenci  przybywający  do  nas  z  Francji,  zawitali  do 
Warszawy  już  20  listopada  wieczorem.   Swój  pobyt  w 
Polsce  rozpoczęli  nietypowo,  odkrywając  w  sobotni  
poranek  działalność  Międzynarodowego  Ruchu  ATD 
Czwarty Świat,  współorganizatora Seminarium, poprzez 
aktywne  zaangażowanie  w  przeprowadzenie  zajęć  
biblioteki podwórkowej w Ośrodku dla Uchodźców.
 
21  i  22  listopada  francuscy  goście  w  towarzystwie 
polskich wolontariuszy i studentów, uczestników projektu,  
poznawali  Warszawę.  A  po  południu  autokar  zawiózł  
polską  i  francuską  grupę  do  Ośrodka  IRSS  w 
Białobrzegach, gdzie zarówno studentów jak i obecne już 
dość  licznie  grono  profesjonalistów  powitała  Dyrektor  
Instytutu  Rozwoju  Służb  Społecznych  –  dr  Joanna 
Staręga-Piasek.

Tymczasem  wolontariuszka  Ania  odebrała  z  Dworca 
grupę  studentów  z  Niemiec.  Nasi  zachodni  sąsiedzi  
dotarli  co  prawda  do  Białobrzegów  z  pewnym 
opóźnieniem,  ale  zdążyli  wziąć  aktywny  udział  w 
wieczorze  zapoznawczym,  a  nawet  przeprowadzić  w 
międzynarodowej  grupie  studentów przygotowane  przez  
siebie gry integracyjne.   

Oficjalne otwarcie konferencji nastąpiło w poniedziałek,  
23 listopada o godz. 9.30 rano. Uczestników powitali: w 
imieniu Eurocef – Anna Rurka,  prezes, w imieniu ATD 
Polska  –  Pierre  Klein,  koordynator,  w  imieniu  Haus  
Neudorf – Masha Join-Lambert, dyrektor.  

Program  realizowany  w  ciągu  dwóch  dni,  23  i  24 
listopada,  był  bardzo  bogaty.  Głos  zabierali  
przedstawicie  instytucji  państwowych  i  
międzynarodowych,  pracownicy  socjalni,  wykładowcy 
uniwersyteccy,   działacze  organizacji  pozarządowych  a 
także osoby, które w trudnej sytuacji życiowej korzystają  
bądź  korzystały  z  pomocy  państwa  –  a  więc  adresaci  
programów pomocowych. Słowa tych ostatnich, zarówno 
te  które  padały  na  sali  konferencyjnej  jak  i  te  
wypowiedziane  w  rozmowach  kuluarowych,  dla  wielu  
osób były szczególnie cenne.

Choć  24  listopada  o  godz.  13.00  nastąpiło  oficjalne  
zakończenie  konferencji,  to  jednak  dla  polskich,  
francuskich i niemieckich studentów, biorących udział w 
projekcie  Innowacje  2010,  był  to  dopiero  półmetek  
spotkania.  Wtorkowe  popołudnie  spędzili  oni  
rozmawiając,  wszyscy razem lub w mniejszych grupach 

46/51



Sprawozdanie z działalności za rok 2009 – ATD Czwarty Swiat – 15 Marca 2010

dyskusyjnych, o tym co ważnego wydarzyło się w trakcie  
konferencji. 

We  środę  i  czwartek  (25  i  26  listopada)  studenci  
uczestniczyli  w  wizytach  terenowych,  odwiedzając 
instytucje takie jak OPS, Sąd, Dom Dziecka, jak również  
organizacje pozarządowe wspierające rodziny i dzieci.  

Kolejne  Europejskie  Seminarium  już  w  marcu.  Tym 
razem  gospodarzami  spotkania  będą  Francuzi.  Do 
zobaczenia!
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B.2.2 -  Inna lokalna działalność w 2009 r.

● Regularne "spotkania przyjaźni i solidarności" - Kielce

W Kielcach,  w ciągu całego roku odbywały  się  spotkania w każdy poniedziałek.  Celem 
spotkań  było  zwrócenie  uwagi  na  sytuację  ludzi  żyjących  w  ubóstwie  i  mobilizacja 
wszystkich wokół idei walki z tym zjawiskiem. W spotkaniach każdorazowo brało udział od 5 
do 15 osób z różnych środowisk. 

Ta lokalna działalność grupy kieleckiej, krótko tutaj opisana, może wydawać się skromna w 
porównaniu z projektami opisanymi wcześniej. W gruncie rzeczy, te regularne spotkania w 
Kielcach oraz przyjaźń, wzajemna pomoc i solidarność jako rezultaty tych spotkań, stanowią 
naturalną i konieczną bazę, dzięki której ATD w Kielcach wnosi bardzo ważny wkład we 
wszystkie wyżej opisane projekty.

● Porady prawne - Warszawa

Od listopada 2008 rozpoczęliśmy w  biurze w Warszawie udzielanie nieodpłatnych porad 
prawnych.  Bezpłatne  świadczenie  porad  prawnych  było  efektem  współpracy  z 
Towarzystwem Charytatywnym Im. Św. Marcina. Udzielają ich woluntarystycznie prawnicy 
(niektórzy już z wieloletnim doświadczeniem). Porady odbywają się w piątki, w godz. 17.00 
– 19.00. Zazwyczaj po porady przychodzą 2-4 osoby w każdy piątek. 

● Górzno – Lidzbark
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D - Partnerzy
Wolontariusze i przyjaciele Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat dziękują:
Wszystkim dzieciom i rodzicom,

Kierownikom  i  wychowawcom  ze  świetlic,  szkół  i  innych  grup  dziecięcych,  którzy 
przeprowadzili zajęcia Tapori służyli dzieciom wszelką pomocą,

Dyrekcji, pracownikom i wolontariuszom:

– Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach 

– Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom

– Liceum Ogólnokształcącemu SPSK w Górznie

– Towarzystwu Charytatywnemu Im. Św Marcina w Warszawie

– Urzędowi Dzielnicy Praga Południe w Warszawie

– Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego "Dziadka" w Warszawie

– Klubom Wolna Strefa w Kielcach

– Stowarzyszeniu Arka Nadziei w Kielcach

– Stowarzyszeniu Monar w Warszawie

– Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II i MOPRu w Kielcach

– Wydawnictwu „Więź” w Warszawie

– Wydawnictwu „Jednosc” w Kielcach

– Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

– Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie

– Renault Polska

– Auchan Polska

– Ambasady Francji

– Liceum Francuski w Warszawie

– Ośrodku Szkoleniowym w Białobrzegach koło Warszawy należącym do Instytutu 

Rozwoju Służb Społecznych

Dziękujemy szczególnie  dyrekcji,  pracownikom i  wolontariuszom Szkoły Podstawowej  w 
Mięcierzynie oraz panu Antoniemu Tercha i Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Barka” w 
Strzelcach Opolskich, dzięki którym Europiejskie Spotakanie Tapori  w Mięcierzynie mogło 
dojść do skutku.
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Wszystkim, którzy wsparli nas finansowo i materialnie.

Dziękujemy  wszystkim,  którzy  w  jakikolwiek  sposób  pomogli;  wszystkim,  którzy 
pomagali w przeprowadzeniu zajęć, tłumaczyli. 

Wszystkim, którzy wspierali nas duchowo i nie szczędzili dobrego słowa.
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