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Sprawozdanie z działalności za rok 2013



Ekipa i przyjaciele podczas przeprowadzki



Drodzy Przyjaciele,

Bądź  zmianą,  którą  pragniesz  ujrzeć
w  świecie.  Słowa  Ghandiego  wydają  się
wyjątkowo bliskie gdy patrzymy wstecz na
to,  czym  żyliśmy  w  ostatnich  miesiącach.
Rok 2013 był  dla  naszego Stowarzyszenia
pełen  wyjątkowych  zmian!  W  maju
przenieśliśmy nasze biuro z Waszyngtona 4
na  Grenadierów  34;  mamy  teraz  więcej
miejsca na książki dla dzieci i   spotkania z
osobami dorosłymi. Ten rok rozpoczął czas
refleksji,  szukania  nowych  inspiracji,
podejmowania kolejnych wyzwań w walce
o  prawa  najuboższych.  Przeżywaliśmy
smutek  rozstania  z  przyjaciółmi,  którzy
podjęli  dalsze  zobowiązania  w  ramach
działalności Ruchu. Myślę tu szczególnie o
Pierre i Fabienne Klein, którzy przez 8 lat z
ogromnym  oddaniem  budowali  ATD  w
Polsce.  Żegnaliśmy  wolontariuszy,  którzy
wybrali  inną  drogę  zaangażowania,
pozostając głęboko dotkniętymi historiami
najuboższych, niosąc tę wiedzę dalej.

Dołączają do nas nowe osoby, które 
podejmują działania w Ruchu, bo widzą 
ogromną potrzebę zmiany w 
społeczeństwie i sens  idei solidarności. Z 

nadzieją patrzę na nasze powiększające 
się grono, które jest niepodważalnym 
dowodem na to, że walka o godność tych, 
których prawa nie są szanowane jest 
walką w słusznej sprawie.

Nasze  zaangażowanie  polega  na
podążaniu  za  głosem  najuboższych,  na
uczeniu  się  z  ich  doświadczenia  i
przekazywaniu tej  wiedzy dalej.  Ciąży na
nas  ogromna  odpowiedzialność.   Aby
dokonać  zmian,  jakich  pragniemy  w
społeczeństwie musimy mówić wspólnym
głosem.  W  tym  celu  w  Ruchu  ATD  na
całym  świecie  odbywa  się  się  proces
ewaluacji  i  planowania,  który  chroni  nas
przed  pułapką  skostniałych  struktur,
przed  popadaniem  w  utarte  schematy
uniemożliwiające postęp.  Jest to czas,  w
którym  wszystkie  ekipy  mogą  wymienić
się swoimi doświadczeniami, aby wspólnie
zastanowić się, czego się nauczyliśmy, co
najważniejszego  wynieśliśmy  z  tych
wszystkich  lekcji  od  ludzi
doświadczających  ubóstwa.  Tylko  tak
możemy  wyznaczyć  priorytety  i
podejmować  wyzwania,  jakie  Józef

Wrzesiński  postawił  przed  nami.  Jako
wolontariusze  i  przyjaciele  Ruchu
realizujemy  je  poprzez  obecność  wśród
rodzin  na  Bibliotekach  Podwórkowych,  w
ramach projektów Tapori,  Djynamo czy na
Spotkaniach Dialogu i Solidarności.

Podjęliśmy  decyzję  o  wydawaniu
Newslettera  dwa  razy  do  roku,  aby
informować  członków  naszego
Stowarzyszenia  o  tym  co  robimy,  jakie
działania podejmujemy na co dzień. Więcej
informacji  o  naszych  projektach  znajdą
Państwo  w  dalszych  częściach  tego
sprawozdania. 

Życzę miłej lektury!

Anna Owczarska-Osińska
Prezes  Zarządu  Stowarzyszenia  Przyjaciół
Międzynarodowego Ruchu ATD
19 marca 2013





Wspólne cele na lata 2013-2017- odważmy się
marzyć i działać

Co 4 lata członkowie Ruchu ATD wybierają wspólne cele, które pozwalają im spiąć codzienną pracę w spójną całość. To coś więcej niż plan
strategiczny czy wizja. To marzenia, które wyrażają one nadzieję każdego członka Ruchu ATD, że świat może stać się lepszym miejscem. 

Chcemy dzielić się tą nadzieją ze wszystkimi osobami, które nie tylko mają odwagę marzyć, ale i działać. 

Głównym celem Ruchu ATD na lata 2013-2017  jest dotarcie do tych osób, których wkład w społeczeństwo wciąż jeszcze pozostaje
niedostrzeżony. 

Nasze trzy główne priorytety to: 

• Rozwijanie wiedzy i dostępu do edukacji dla każdego,
• Budowanie koncepcji ekonomii przyjaznej członkowi i ziemi,

• Wspólne działania na rzecz praw człowieka i pokoju.

W pracy na najbliższe lata towarzyszyć nam będą pytania o to, jak nasze ekipy i grupy potrafią wychodzić na spotkanie tych, „których głos
jeszcze  nie  jest  słyszany”,  czy  potrafimy  wspierać  się  nawzajem  i  czy  nasze  działania  pozwalają  osobom,  które  są  z  nami  wyrażać  siebie  i
uczestniczyć w życiu Ruchu i społeczeństwa oraz czy i w jaki sposób nasze zaangażowanie przyczynia się do rzeczywistej zmiany. 

Wewnątrz Ruchu oznacza to potrzebę ciągłego zadawania sobie pytań, szukania sposobów na wzajemne wspieranie się, regularnej oceny
naszych działań, wydobywania na światło dzienne zaangażowania osób najbiedniejszych, spotykania się. 

W działaniach do zewnątrz będziemy stale poszukiwać, jak jeszcze lepiej  dotrzeć do osób i grup, które podejmują gesty solidarności  z
najuboższymi, otwierać drogę do uczestnictwa osobom najuboższym w miejscach dialogu społecznego, budować przestrzeń dialogu i spotkań na
poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 



Biblioteka podwórkowa w  Ośrodku dla uchodźców



Biblioteki podwórkowe 
Jednym  z  najdłużej  działających  projektów

Ruchu  ATD Czwarty Świat na świecie są Biblioteki
Podwórkowe,  których  idee  wywodzą  się  z
europejskiego dyskursu lat '60 o wolnej edukacji i
podstawowych  prawach  obywatelskich.  W
Warszawie  Biblioteki  Podwórkowe  animowane
przez  ATD  istnieją  od  2005  roku  w  różnych
miejscach, ale przede wszystkim tam, gdzie istnieją
bieda i wykluczenie społeczne.

Cele  Bibliotek  Podwórkowych  są  różne  i
wielopoziomowe.  Najważniejsze  z  nich  to
wspieranie dzieci i ich rodzin, wyrównanie dostępu
do działań edukacyjnych i  kulturalnych,  tworzenie
pozytywnego nastawienia do książki i promowanie
edukacji  nieformalnej.  Głównym narzędziem pracy
Bibliotek Podwórkowych są książki, które służą nie
tylko nauce, ale też w dużym stopniu poznawaniu
dziecięcych zainteresowań i marzeń.

W  2013  roku  w  Warszawie  działały  dwie
Biblioteki Podwórkowe animowane przez ATD – w
Ośrodku  dla  rodzin  ubiegających  się  o  status
uchodźcy  na  Targówku  i  na  osiedlu  mieszkań
socjalnych przy ul. Dudziarska, Praga Południe. Poza
samym  czytaniem  i  zajęciami  artystycznymi  z
dziećmi  wolontariusze  ATD  przez  cały  rok
organizowali  też  z  uczestnikami  Bibliotek  i  ich
rodzinami  większe  wydarzenia.  Dzięki  tej
współpracy  odbyły  się  Festiwal  Lata,  Festiwal
Nauki,  Święto  Wiosny,  spotkanie  integracyjne  z
rodzicami, wycieczki krajoznawcze, edukacyjne oraz
warsztaty artystyczne. Spójność działań, ale też  ich
różnorodność  oraz  aktywne  zaangażowanie
lokalnych  wspólnot  w  ramach  projektu  Biblioteki
Podwórkowe  wprowadzają,  naszym  zdaniem,
pozytywne zmiany w tych środowiskach, w których
ATD jest obecne.

W 2013 roku w Ośrodku dla  uchodźców na
Targówku  ATD  Czwarty  Świat  regularnie
prowadziło  Biblioteki  Podwórkowe,  co  dało  nam
okazję  poznać  wiele  dzieci  i  ich  mamy.  Nadal
utrzymujemy kontakt z wieloma rodzinami, które w
tej  chwili  mieszkają  poza  Ośrodkiem:  zostały
przeniesione do ośrodków zamkniętych na terenie
Polski,  wróciły  do  ojczyzny  lub  żyją  na  własny
rachunek, na terenie Warszawy.

W  2013  roku  księgozbiór  Biblioteki  został
powiększony o  literaturę  dla  dzieci  i  dorosłych w
językach znanych uchodźcom. Umożliwia to lepszy
dostęp  do  kultury  i  edukacji,  również  dla  dzieci,
które  nie  znają  jeszcze  języka  polskiego.
Najważniejsze  jest,  że  mieszkańcy  Ośrodka  mogli
liczyć na obecność ATD regularnie w każdą sobotę,
a  gdy  było  to  potrzebne  otrzymywali  wsparcie  i
zrozumienie  od  wolontariuszy  Ruchu.  Ogromną
rolę w zbliżeniu z dziećmi i rodzinami odegrał fakt,
że w zespole  ATD wielu wolontariuszy (również  z
ekipy stałej) zna dobrze języki krajów pochodzenia
rodzin uchodźców.

W  2013  postanowiliśmy  położyć  większy
nacisk na różne aktywności z dziećmi, poza samym
czytaniem i poznawaniem świata poprzez książki. W
ciągu  roku  odbyły  się  trzy  wieczory  kulturalne  z
rodzicami,  umożliwiające  poznanie  Polski  i
zaprezentowanie własnej kultury, kilka wycieczek z
dziećmi  i  mamami  oraz  wspólne  organizowanie
Świąt.

Na  Osiedlu  Dudziarska  projekt  Biblioteki
Podwórkowej jest obecny od 5 lat. W 2013 roku, jak
i w latach poprzednich, spotykaliśmy się z dziećmi
regularnie  w czwartki,  by  wspólnie  odkrywać  siłę
książek  i  poznawać  siebie  nawzajem. Dzięki  tym
systematycznym  spotkaniom  mogliśmy

obserwować rozwój dzieci i budować bliższe relacje
z rodzicami.  Zaowocowało to wspólną organizacją
imprez plenerowych. W czerwcu odbył się Festiwal
Lata, na którym śmiechem i zabawą dzieci żegnały
szkołę i  witały wakacje.  W październiku w ramach
Festiwalu Nauki przekonaliśmy się, że kuchnia i jej
zawartość  mogą stać się domowym laboratorium.
Dodatkowo  też  dzięki  warsztatom  o  bakteriach  i
kosmosie  zrobiliśmy  krok  w  stronę  bliższego
poznania otaczającego nas mikro- i makro-świata.

Z  optymizmem  i  entuzjazmem  patrzymy  w
przyszłość. W Ośrodku dla uchodźców w 2014 roku
planujemy  bardziej  skupić  się  na  polepszeniu
jakości  cotygodniowych  spotkań  w  ramach
Bibliotek.  Nie  zamierzamy  też  rezygnować  z
organizacji  wycieczek,  spotkań  integracyjnych  i
festiwali, ponieważ mieszkańcy Ośrodka potrzebują
również takich form spędzania czasu. Biblioteka na
osiedlu  Dudziarska  stała  się  dla  dzieci  miejscem
nawiązywania  przyjaźni  z  książką  i  przez  książkę.
Będziemy  nadal  pokazywać,  że  czytanie  to  też
świetna zabawa i  sposób na spełnianie marzeń,  a
nie tylko oceniana w szkole umiejętność.  W 2014
będziemy jeszcze bardziej włączać dzieci i rodziców
w  organizację  plenerowych  Festiwali,  tworząc  z
nimi plany imprez.

Dla  wzmocnienia  współpracy  pomiędzy
wolontariuszami  i  wzbogacenia  ich  wiedzy,  i
umiejętności  planujemy  zorganizować  specjalne
szkolenia z udziałem specjalistów z dziedzin prawa,
pedagogiki,  doświadczonymi  zagranicznymi
wolontariuszami  Ruchu  w  projektach  Bibliotek
Podwórkowych.  Rozważamy też utworzenie jeszcze
jednej Biblioteki Podwórkowej w Warszawie.



"wymarzone miejsce"  : Olfat, 8 lat



Tapori 2013
Międzynarodowy ruch przyjaźni i solidarności

pomiędzy  dziećmi  Tapori  w  2013  roku
skoncentrował  się  wokół  kwestii  pokoju,  a
dyskutowały nad nimi dzieci  z całego świata.  ATD
Polska prowadziło takie dyskusje z grupami dzieci w
naszym  kraju.  Tytuł  ubiegłorocznej  kampanii  to:
„Razem zbudujemy Pokój”.

„Co  myślicie  o  Pokoju?”  takie  pytanie  na
spotkaniach  wolontariusze  Ruchu  zadawali
dzieciom,  co  dało  początek  długim  rozmowom,
które trwały cały 2013 rok.  Dzieci tworzyły Kostki
pokoju-symbol  Kampanii,  na  której zamieszczały
odpowiedzi  na  pytania  związane  z  pokojem  tj.  z
czym  kojarzy  ci  się  pokój?  jakie  zmiany  muszą
nastąpić  w miejscu,  w którym mieszkasz by pokoju
było  więcej?  jak  przyczyniasz  się  do  budowania
pokoju? Mimo że pytania nie były łatwe i wymagały
od  dzieci  dłuższego  zastanowienia,  uzyskaliśmy
dużo  odpowiedzi,  które  świadczą  o  rozumieniu
przez  dzieci  problemu  i  jego  aktualności.  Kostki
pokoju  były  przeznaczone  do  budowania
symbolicznego  mostu,  który  miał  połączyć  idee
wszystkich  dzieci  uczestniczących  w  kampanii
Tapori.

Podobne  zajęcia  wykonywały  dzieci  w
różnych częściach Polski. Za pomocą Listu Tapori i
strony internetowej dzieci mogły poznawać opinię
pozostałych  uczestników  kampanii  oraz  zobaczyć
prace,  które  tworzyły  dzieci  w  Polsce  i  w  innych
krajach, gdzie była prowadzona podobna kampania.

Jesienią  2013  roku  dzieci  odpowiadały  na
pytania  o  „wymarzone  miejsce,  gdzie  wszyscy
mogliby  żyć  dobrze?”  Zastanawialiśmy  się  razem,
jak  miałby  wyglądać  lepszy  Świat.  Pytania  o
„wymarzone  miejsce”  prowokowały  do  twórczej

dyskusji na temat pokoju, wspólnej przestrzeni dla
różnych  ludzi  i  przyszłości,  która  zależy  od  nas
wszystkich.  Mimo  iż  zagadnienie  nie  jest  łatwe,
wydaje  nam się potrzebnym,  aby  dzieci  zaczynały
już  dziś  kształtować  swoją  świadomość  na  temat
pokoju i kwestii z nim związanych. 

Pod  koniec  kampanii  2013  roku  wspólnie  z
grupą dzieci zrobiliśmy krótki film, w którym dzieci
tłumaczyły  treść  swoich  prac  plastycznych  i
przekazywały swoje zdanie w kwestiach pokoju. Ten
film  został  zaprezentowany  na  spotkaniu  z
rodzinami  i  stał  się  powodem  do  dumy  dla
rodziców.

Poza samymi  bezpośrednimi  odpowiedziami
na  zadawane  w  ciągu  roku  pytania  dzieci
opowiadały  o  tym,  jak  wygląda  ich  świat,  z  czym
mają  trudności,  co  lubią,  o  czym  marzą.
Wolontariusze Ruchu przyczyniali się do budowania
w dzieciach poczucia pewności siebie, przekonania,
że ich opinie się liczą. Dzieci opowiadały o istotnych
dla siebie tematach,  co umożliwiło nam dorosłym
zdobycie  bezcennej  wiedzy  o  problemach  i  życiu
dzieci, o tym, czym jest dla nich pokój i jak należy go
budować.

Głos dzieci:

„Przyczyniam się do budowania pokoju, gdy:
rozmawiam z mamą.” (Julia, 12 lat)

„Przyczyniam się do budowania pokoju, gdy:
pomagam innym, jestem kulturalna i jestem wesoła.”
(Zosia, 8,5 lat)

„Nie  ma  we  mnie  pokoju,  gdy:  jestem
pokłócona z bliskimi.” (Julia, 12)

„Tam  gdzie  mieszkam  będzie  więcej  pokoju
jak mama mnie pochwali.”(Łukasz, 10 lat)

„Nie  ma  we  mnie  pokoju,  gdy:  jestem
niedobry, nikomu nie pomagam.” (Szymon, 8,5 lat)

„Przyczyniam się do budowania pokoju,  gdy
bawię się z innymi i jestem bardzo wesoły.” (Łukasz,
10 lat)

Głos wolontariuszy:

„Dzieci,  które  od  niedawna  były  w  Ośrodku
[dla Uchodźców] na początku rysowały tylko wojnę.
Po  okresie  2-3  miesiąców  pojawiały  się  pierwsze
kwiaty  i  motylki  (u  dziewczynek)  i  najszybsze  na
świecie samochody (u chłopców). Niesamowite jest,
że  nie  chodziło  wcale  o  to,  że  dzieciaki  już  nie
pamiętały  o wojnie -  bo czasem o niej  opowiadały,
ale mówiły nam, że teraz już jest daleko, a one cieszą
się, że są tu i teraz z nami, i że będzie jeszcze lepiej,
bo teraz ich rodzina jest bezpieczna, i o tym mówiły
bardzo  poważnie  dzieci  4-5  letnie. (Magda
Bronikowska)

„Nigdy nie  traktowałam ich jako małe,  słabe
lub niemądre. Moim zdaniem nie ma żadnej różnicy
między  nami:  wszyscy  jesteśmy  młodymi  ludzi,
jesteśmy  przyjaciółmi...  Oni  nie  dbają  o  "wyścig
szczurów",  który  jest  tak  powszechny  w  naszym
świecie.  Razem  możemy  oderwać  się  od
rzeczywistości  poprzez  czytanie  książek  i  zabawy.”
(Jagoda Luto)

„Mam wrażenie, że dzieci nauczyły mnie wiele
więcej niż mogę sobie pomyśleć, i  że od tej pory to
będzie  żyć  we  mnie  zawsze  i  wszędzie,  na  resztę
mojego  życia.  Czuję,  że  one  dają  mi  więcej  niż  ja
kiedykolwiek będę mogła im dać.” (Anna Karp)



Workcamp młodzieżowy w Treyvaux, Szwajcaria,  lato



Djynamo 2013
Djynamo  to  projekt  stworzony  z  myślą  o

młodych  ludziach,  szczególnie  tych,  którzy  są
niewidoczni  dla  reszty,  pozostają  w  izolacji  i
osamotnieniu.  Chcemy  dotrzeć  do  każdego,  dać
szansę wypowiedzenia się tym, którzy nigdy takiej
możliwości  nie  mieli.  Naszym  wyzwaniem jest
zgromadzenie razem w jednym projekcie, młodych
ludzi  z  różnych  środowisk  społecznych,  z  różnych
państw, z różnymi doświadczeniami. Uczymy się od
siebie  nawzajem,  aby  wspólnie  budować świat,  w
którym każdy ma swoje miejsce.

W  roku  2013  kontynuowaliśmy  projekt
młodzieżowy na jednym z warszawskich osiedli.  W
jego ramach  prowadziliśmy warsztaty kreatywne,
pokazy  filmowe,  organizowaliśmy  wyjścia
kulturalne, m.in. do Muzeum Narodowego oraz do
Centrum  Sztuki  Współczesnej.  Z  inicjatywy  kilku
młodych osób z osiedla organizowaliśmy regularne
wyjścia na ściankę wspinaczkową oraz na łyżwy.
Kilku młodych ludzi zaangażowało się w organizację
Wędrownej Wystawy Fotograficznej  (nie)widzialne
– zobacz to!,  którą gościliśmy w marcu ubiegłego
roku w Warszawie. 

Wielu młodych brało udział w konsultacjach
w  ramach  dialogu  usystematyzowanego.  Na
spotkaniach  dyskutowali  o  sytuacji  młodych  ludzi
na  rynku  pracy,  o  trudnościach  i  barierach,  jakie
napotykają  podczas  szukania  pracy,  ale  również
jakie  kroki  należy  podjąć,  aby  młodzież  miała
większe  szanse  w  znalezieniu  stabilnego
zatrudnienia.  

Lato  2013  było  czasem  wymiany
międzykulturowej,  poznawania  różnych  form

zaangażowania społecznego oraz dobrej zabawy.

W dniach 23 lipca – 1 sierpnia ATD Polska
razem  ze  Stowarzyszeniem  Pomocy  Wzajemnej
Barka  zorganizowało  workcamp  młodzieżowy  w
Strzelcach  Opolskich.  Podczas  kolejnych  10  dni
młodzi ludzie - uczestnicy workcampu, pochodzący
z  różnych  środowisk,  z  różnych  miast  dzielili  się
swoim  doświadczeniem,  dyskutowali  i  pracowali
razem  na  rzecz  lokalnej  społeczności.  Tematem
workcampu  było  poznawanie  różnych  form
aktywizacji  osób  zagrożonych  wykluczeniem.
Młodzież miała szansę odwiedzić Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej, gdzie
m.in.  w  pracowni  krawieckiej  czy  w  warsztacie
stolarskim rozmawiała o programie włączania osób
pozostających  dłuższy  czas  bez  zatrudnienia  na
rynek  pracy.  Spotkali  się  również  ze
streetworkerem, który opowiedział o swojej pracy i
trudnościach, z jakimi zmaga się na co dzień, chcąc
wspierać  osoby  pozostające  na  ulicy.  Przez  cały
okres  trwania  workcampu  byli  zakwaterowani  w
jednym z domów Barki, dzieląc codzienność z jego
mieszkańcami,  osobami  wcześniej  bezdomnymi  i
uzależnionymi.  Oprócz  tego  zwiedzali  okolicę:
poznawali  uroki  Wrocławia  oraz  wybrali  się  na
wędrówkę górską na Kopę Biskupią.  Piotr: Podczas
wizyty w strzeleckiej Barce uczestniczyliśmy w życiu
społeczności  Barkowiczów.  To  pozwoliło  nam  się
poznać. Różni ludzie z różnymi problemami stanowili
zgraną całość. Potrafili współpracować w pracy, ale i
w czasie wolnym dogadywali się. Miejsce i ludzi będę
wspominał bardzo dobrze. 

W  dniach  4-12  sierpnia  2013r.  wzięliśmy
udział  w  workcampie  młodzieżowym
zorganizowanym przez ATD Szwajcaria. W Treyvaux

spotkało  się  ponad  20  młodych  ludzi,  z  różnych
krajów,  aby  razem  uczestniczyć  w  projekcie,
którego  celem  było  poznawanie  różnych  form
zaangażowania  społecznego.  W  ciągu  kilku
pierwszych dni pracowali  w różnych organizacjach
pozarządowych,  poznając  ciekawe  formy  pracy  z
osobami  zagrożonymi  wykluczeniem.  Odwiedzili
centrum  wielokulturowe,  gdzie  pomagali  przy
urządzaniu i  dekorowaniu sal,  stołówkę publiczną,
w  której  przygotowywali  wspólnie  posiłki  oraz
ośrodek dla osób uzależnionych, gdzie mieli szansę
uczyć  się  wypiekać  chleb w piekarni  należącej  do
ośrodka.  W  kolejnych  dniach  brali  udział  w
przygotowaniach  wystawy  fotograficznej:
(nie)widzialne  –  zobacz  to!,  która  w  marcu  tego
roku  gościła  w  Warszawie.  Przez  cały  tydzień
uczestniczyli  w  zajęciach  teatralnych,  na  których
pod  okiem  profesjonalnego  aktora  uczyli  się
improwizacji  oraz wyrażania emocji poprzez swoje
ciało.  Przez tak krótki  czas  udało im się stworzyć
przedstawienie, złożone z kilku scen, urozmaicone
dodatkowo improwizacją wokalno- muzyczną. Teatr
sprawdził  się  świetnie  jako  narzędzie,  dzięki
któremu  młodzi  pomimo  bariery  językowej  mogli
się  ze  sobą  komunikować  bardziej  swobodnie.
Pomimo dosyć bogatego planu, był również czas na
dyskusje,  zajęcia  sportowe.  Na  długo  w  pamięci
zostaną  momenty,  gdzie  młodzi  mogli  dzielić  się
swoimi umiejętnościami z innymi - dla wielu był to
pierwszy  raz,  gdy  spróbowali  slack  line,  czyli
chodzenia po linie.



Drugie krajowe spotkanie ( Sielpia, Świętokrzyskie – maj )



Spotkania Dialogu i Solidarności

Od  maja  2013  spotkania  odbywały  się  w
Warszawie  w  nowym  lokalu  ATD  przy  ulicy
Grenadierów  34.  Zwykle  uczestniczyło  w  nich  ok.
10-20 osób. 

Są  wśród  nas  osoby  na  co  dzień  żyjące  w
bardzo trudnych warunkach, walczące każdego dnia
o  godność  swoją  i  bliskich;  są  też  wolontariusze
ATD. Zapraszamy osoby, które w  różnych miejscach
wspierają  innych-  ludzi  nauki  i  zaangażowanych  w
politykę  socjalną.  To  co  nas  łączy  to  wzajemny
szacunek  do  siebie,  zaciekawienie  drugą  osobą,
wzajemne słuchanie siebie. 

Jesienią organizowaliśmy dyskusję na temat
Milenijnych Celów Rozwoju. Potem polska delegacja
uczestniczyła w większym spotkaniu ATD w Brukseli.
Odnosimy wrażenie, że instytucje w innych krajach,
które  odpowiadają  za  wdrażanie  prawa,  dają
wsparcie najbiedniejszym. W Polsce nie zawsze tak
jest.  Instytucje często posługują  się prawem, żeby
mieć  nad  ludźmi  przewagę i  kontrolę.  Jest  wśród
nas  osoba,  która  zajmuje  wraz  z  małymi  dziećmi

lokal bez tytułu prawnego, Kiedy udała się do sądu
chcąc  uregulować  swoją  sytuację,  sędzia
powiedział  do  niej  ,,zajęła  pani  ten  lokal
bezprawnie, więc nigdy nie dostanie pani do niego
tytułu własności”. Mamy poczucie, że nie możemy
oczekiwać  od  naszego  systemu   wsparcia
prawnego w trudnych sprawach.  

Od  marca  2013  grupę  warszawską  i
kielecką  łączyła  wymiana  na  temat  oceny  i
przygotowania działań Międzynarodowego Ruchu
ATD  na  następne  lata.  Pracowaliśmy  nad
ustaleniem najpilniejszych tematów, które dotyczą
nas  w  Polsce,  którymi  chcielibyśmy  się  zająć.
Czujemy się delegatami naszych środowisk, gdzie
najważniejszym  tematem  jest  brak  pracy,  długi,
trudna sytuacja młodych ludzi, którzy są bez pracy,
trudna  sytuacja  rodzin  oraz  matek  opiekujących
się niepełnosprawnymi dziećmi.  Chcemy docierać
do  instytucji  administracji  lokalnej,  aby  mówić  o
tych trudnych doświadczeniach.  Podsumowaniem
naszych  spotkań  w  Warszawie  i  Kielcach  był

wspólny  wyjazd  do  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w
Sielpi w dniach 24-26 maja. W tym spotkaniu wzięło
udział około 40 osób.

Stale  pojawia  się  pytanie  o  skuteczność
naszych działań. To co wydaje się nam najważniejsze
to  fakt,  że  dzielimy  swoim  doświadczeniem,
pomysłami na rozwiązywanie trudności. Grupa daje
nam siłę do życia na co dzień i przyjaźń.

Obecnie  przygotowujemy się  do spotkania
organizowanego przez Międzynarodowy Ruch ATD
Czwarty  Świat  w  dniu  5  marca  w  Parlamencie
Europejskim w Brukseli. Delegacja z Polski weźmie
udział w debacie na temat:  Czy praca jest prawem?
W ramach wspólnej debaty pt. „Wspólnie myślimy i
razem  budujemy  Europę  bez  wykluczenia”.
Zastanawiamy  się,  jak   budować  projekty,  które
dotyczą  wszystkich,  nie  wykluczając  nikogo,
uwzględniając  wiedzę  i  inteligencję  każdego  a
szczególnie tych osób, które doświadczają trudności
życia. Jak włączać w praktyczne rozwiązania wiedzę
płynącą z doświadczenia życia?



Porady prawne oraz wsparcie indywidualne 

Porady prawne – projekt trwający od 2009
r., obecnie organizowane są w biurze ATD w każdy
trzeci  czwartek  miesiąca.  W  ubiegłym  roku  z
bezpłatnego  poradnictwa  prawnego  skorzystało
ok.  60  osób.  Zmniejszenie  częstotliwości  porad
spowodowane  jest  ograniczonymi  możliwościami
czasowymi prawników woluntariuszy. 

Porady  prawne  to  nie  tylko  spotkania  z
osobami przychodzącymi na dyżury prawników, to
także  wiele  pracy  po  dyżurach  tj.  analiza
dokumentów, stanu faktycznego i stanu prawnego. 
Porady prawne prowadzone w 2013 r., podobnie jak
w latach ubiegłych, pozwoliły nam poznać 

długotrwałe problemy, z jakimi zmagają się osoby
żyjące w ubóstwie. Do takich problemów należą:

1. Brak poszanowania dla praw osób ubogich
ze  strony  administracji  oraz  pomocy
społecznej;  nieuznawanie  osób  ubogich
jako pełnowartościowych obywateli.

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

3. Nieznajomość  własnych  praw,  brak
odpowiedniej  informacji  prawnej  oraz
wykorzystywanie  przez  urzędników
nieświadomości osób ubogich.

Młodzież  i  dorośli  zaangażowani  w  inne
projekty  ATD również korzystali z porad prawnych.
W niektórych sytuacjach wolontariusze i członkowie
ekipy  stałej  wspierali  także  osoby  żyjące  w
ubóstwie  przy  okazji  kontaktów  z  administracją,
pracownikami  opieki  społecznej  oraz  innymi
organizacjami  m.in.  prowadzącymi  schroniska  w
Warszawie.  Niełatwo  jest  oszacować  ilość  pracy,
jaka  została  włożona  w  wyżej   wymienione
działania,  ale  bardzo  prawdopodobnym  jest,  że
więcej niż dwa pełne etaty.



Warsztaty ,,Wrzesiński''
Warsztaty “Wrzesiński” to cykl spotkań, na

których  staramy  się  rozmawiać  o  problemach
ubóstwa i  wykluczenia społecznego, posiłkując się
wiedzą  i  doświadczeniem  zawartymi  w  tekstach
założyciela Ruchu ATD – ojca Józefa Wrzesińskiego.
Spotkania odbywają się regularnie co 2 miesiące już
od 6 lat. Prowadzone są we współpracy z Redakcją
“Więzi”, która zawsze gości uczestników spotkań.
Rozmowy  często  poświęcone  są  aktualnym
wydarzeniom,  planowanym  zmianom  w  polityce
społecznej i rozumieniu sytuacji osób najuboższych.
Dla wielu osób udział w warsztatach jest pierwszą
okazją  do  poznania  myśli  Józefa  Wrzesińskiego  i
metod pracy Ruchu ATD. Dla stałych wolontariuszy
jest  szansą  na  współpracę  i  wymianę  wiedzy  z
ekspertami  zajmującymi  się  zawodowo  kwestiami
dotykającymi osób ubogich.

Rok  2013  przebiegał  w  krajach  Unii  Europejskiej
pod  hasłem  Roku  Obywateli.  Hasło  to  posłużyło
uczestnikom  warsztatów  za  motyw  przewodni
tegorocznych spotkań. Na pierwszych warsztatach
dr  Piotr  Broda-Wysocki  zaprezentował  wyniki
swoich  badań  zawartych  w  książce  Wykluczenie  i
inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji
 (Warszawa  2012).  Dyskusja  toczyła  się  wokół

problemu  operacjonalizacji  pojęcia  ubóstwa  oraz
różnic  między  wykluczeniem  społecznym  a  biedą.
Trzy kolejne spotkania opierały się na dokumentach
wypracowanych przez Międzynarodowy Ruch ATD.
Przyjrzeliśmy  się  raportowi  ze  spotkania
Europejskich Uniwerstetów Powszechnych w 2012
roku. Spotkanie to było poświęcone właśnie pojęciu
obywatelstwa  i  praw  obywatelskich  osób
najbiedniejszych.  Następnie  rozmawialiśmy  o
wynikach ubiegłorocznej konferencji organizowanej
w Paryżu przez ATD i Unesco pod tytułem Bieda jest
przemocą:  przełamać  milczenie,  szukać  pokoju,  w
czasie której osoby z całego świata mówiły o swoim
doświadczeniu  biedy  i  życiu  wypełnionym  walką.
Przyjrzeliśmy  się  również  wytycznym  ONZ  w
sprawie  skrajnego  ubóstwa  i  praw  człowieka
(http://www.unic.un.org.pl/human_rights/skrajne_
ubostwo.php),  które  zostały  przetłumaczone  na
język  polski  dzięki  zabiegom  Ruchu  ATD.  Lektura
wytycznych  byłą  uzupełniona  komentarzem
przygotowanym przez wieloletniego wolontariusza
Ruchu – Tona Redegelda.

Ostatnie  spotkanie  roku  2013  otwierało  serię
spotkań kontynuowanych w roku 2014, na których
dyskusja  dotyczyła  aktualnych  zmian  w

ustawodastwie i polityce społecznej. Rozpoczęliśmy
od dyskusji  o  konsultowanych  przez  Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej założeniach do zmian w
ustawie o pomocy społecznej. Rozmowa toczyła się
wokół  pytań  o  taki  kierunek  pomocy  społecznej,
który  byłby  zgodny  z  duchem  Ruchu  ATD,  myśli
Józefa  Wrzesińskiego,  walki  o  godność  osób
żyjących  w  trudnych  warunkach.  W  roku  2014
spotkania  kontynuowane  są  według  tego  klucza.
Planowane są spotkania między innymi o polityce
senioralnej i mieszkalnictwie.

W roku 2013 trwały również intensywne prace nad
aktualizacją  polskojęzycznej  wersji  strony
internetowej  dotyczącej  dorobku  ojca  Józefa
Wrzesińskiego:
http://www.joseph-wresinski.org/article12
1,121.html . Na stronie pojawiło się wiele nowych
przetłumaczonych tekstów założyciela Ruchu ATD,
teksty komentujące jego dzieła i działalność Ruchu,
a także bibliografia wydanych w Polsce prac.



17 pażdziernika w Kielcach



Rzecznictwo 
Ruch ATD podejmuje działania na rzecz zmian systemowych mających na celu zmniejszenie ubóstwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W tym

celu  współpracuje  z  innymi  organizacjami  pozarządowymi,  jest  aktywnym  członkiem  Polskiego  Komitetu  European Anty-Poverty  Network (PK  EAPN),  a  od
niedawna też PROM Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Wiosną ubiegłego roku po raz dwunasty odbyły się Europejskie Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa w Brukseli. Spotkania
organizowane  przez  EAPN  Europa,  przy  udziale  Komisji  Europejskiej  skupiają  osoby  doświadczające  ubóstwa,  wykluczenia
społecznego,  umożliwiając  bezpośrednie  przekazanie  przedstawicielom  instytucji  unijnych  opisu  aktualnej  sytuacji  w
poszczególnych krajach i najważniejszych problemów dotykających te osoby. ATD uczestniczyło w spotkaniach przygotowujących
koordynowanych przez Stowarzyszenie MONAR, a w delegacji do Brukseli było dwóch przedstawicieli Ruchu. Delegacji przyświecało
hasło  E.  Geremka:  „Prawdziwym  wyznacznikiem  rozwoju  naszych  społeczeństw  powinna  być  sytuacja  osób  najuboższych  i

najbardziej wykluczonych. Na tej podstawie powinniśmy oceniać także skuteczność modelu europejskiego.”

W dniach 21-26 maja 2013 dwóch przedstawicieli ATD Polska uczestniczyło w Learning Forum organizowanym przez EAPN Estonia. Celem spotkania była
wymiana doświadczeń osób zaangażowanych w walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnicy podczas warsztatów dyskutowali oraz dzielili się swoją
wiedzą na temat różnych form zaangażowania społecznego, a także mieli szansę odkrywać estońską rzeczywistość.

W lipcu 2013 Pierre Klein długoletni koordynator krajowy ATD Polska został wyróżniony przez Ambasadora Francji odznaczeniem
Chevalier de l'Ordre National du Mérite za 20-letnie zzangażowanie w ramach Ruchu ATD Czwarty Świat. Jest to drugie ze względu na rangę
odznaczenie francuskie po Orderze Legii Honorowej. 

17 października 2013 z okazji  obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem dwóch wolontariuszy ATD uczestniczyło w
debacie „Partycypacja osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz strategie i programy przeciwdziałania ubóstwu – wyzwania 2014-2020”
organizowanej przez EAPN Polska w Warszawie. Nasi paneliści  podkreślali, że wiedza ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie, oparta na doświadczeniu, ma kluczowe
znaczenie w budowaniu programów mających na celu walkę z ubóstwem. Tego samego dnia odbyła się k onferencja naukowa na temat ubóstwa i wykluczenia
społecznego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, w której wzięła udział wieloletnia wolontariuszka Ruchu Tereliza Braun.

 W 2013 ATD Polska stało się członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowej PROM, której głównym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz
stworzenia  spójnej  i  nowoczesnej  polityki  na  rzecz  młodzieży  w  Polsce.  Jednym  z  działań  PROM  są  konsultacje  młodych  ludzi  w  ramach  dialogu
usystematyzowanego, będącego narzędziem komunikacji pomiędzy młodymi ludźmi a decydentami politycznymi, którzy mają wpływ na to co się dzieje w naszym
kraju oraz w Unii Europejskiej odnośnie kwestii związanych z młodzieżą. ATD włączyło się w proces konsultacji poprzez organizowanie dyskusji z młodzieżą ze
środowisk defaworyzowanych m.in. na temat ich szans na rynku pracy oraz wsparcia, jakiego potrzebują w okresie przejściowym między ukończeniem edukacji a
pierwszym zatrudnieniem



Ruch ATD w mediach 
• „Latająca biblioteka podwórkowa” to tytuł krótkiego wprowadzenia do radiowego reportażu Pani Patrycji Gruszyńskiej-Ruman, który został 
wyemitowany w Trzecim Programie Polskiego Radia  w dniu 22.01.2013 r pod tytułem „Biblioteka Podwórkowa”.

• Grupa Wolontariuszy Ruchu ATD w Kielcach dba o godne pożegnanie osób bezdomnych, które zmarły i ich groby. Reportaż pod tytułem 
„Bezimienne Groby” ukazał się w  TVP Kielce w dniu 06.08.2013 r

• Relacja z obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem17 października 2013r w Kielcach
na stronie internetowej Echodnia.eu

• „O bezdomności i ubóstwie pod Płytą Praw Człowieka”- reportaż przygotowany z okazji
obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, emitowany w  iTV Kielce w  dniu
17.10.2013r.

• „Godność Biedy” - rozmowa, w której Pierre Klein opowiada o swoim zaangażowaniu w budowaniu Ruchu ATD w Polsce. 
Artykuł ukazał się 29.07. 2013 r na ngo.pl



• Artykuł ze strony Ambasady Francji w Polsce dotyczący wizyty Ambasadora Pana Pierre'a Buhler, który odwiedził polską ekipę Ruchu w biurze 
przy ul. Waszyngtona by zapoznać się z naszą  działalnością i  podziękować Pierrowi i Fabienne Klein, animatorom warszawskiego oddziału 
stowarzyszenia ATD Czwarty Świat za ich zaangażowanie. 

• Artykuł z dnia 31 lipca 2013 zamieszczony w nr 31 tygodnika „ Strzelec Opolski” na temat letniego obozu młodzieżowego współorganizowanego  
ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej Barka, który odbył się  w Strzelcach Opolskich 23 lipca – 1 sierpnia 2013r.

 

• Artykuł „Rzecznik najbiedniejszych” autorstwa Pani Diany Brzozowej ukazał się w dziale „Sylwetki”, w nr 10/2013
miesięcznika  „List do Pani” by przedstawić postać  Ojca Józefa Wrzesińskiego. 
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Perspektywy na rok 2014

Proces Ewaluacji-Planowania w 2013 roku 
ATD  Polska  włączyła  się  aktywnie  w  ważny  dla
całego ruchu ATD proces ewaluacji i planowania. W
wyniku  spotkań  lokalnych,  regionalnych  i
międzynarodowych powstały dwa dokumenty: 

• ogólny  dokument  pokazujący  nasze  cele
długoterminowe  na  lata  2014-2018  oraz
ducha,  w jakim chcemy działać;

•  plan  działania  na  rok  2013/2014,  który
precyzuje,  na  czym  będą  polegały  nasze
projekty.

Dokumenty  znajdą  Państwo  na  naszej  stronie
internetowej.

Ekipa stała i wspierająca
Stała  ekipa  po  okresie  przejściowym  wzmocniła
swoje fundamenty i międzynarodowy charakter. W
dniu  31/12/2013   składała  się  z   3  Polaków,  1
Ormianina,  2  Francuzów  i  1  Ukraińca.  W  czerwcu
2014, po dwóch latach pracy w ekipie stałej, opuści
nas  Stanisław  Franczak,  który  pozostanie  jednak
blisko Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce.

Obok  ekipy  stałych  wolontariuszy  działa  także
Grupa  Wizji  Globalnej  (GVG),  składająca  się  z
przyjaciół ATD zaangażowanych od wielu lat w Ruch
oraz  członków  ekipy  stałej.  To  grupa,  której
zadaniem  w  Ruchu  jest  wspierać  zaangażowanie
każdego członka. 

Podczas spotkań w roku 2013 ustaliliśmy, że chcemy
wspólnie  pogłębić  pracę  nad  kilkoma  ważnymi
tematami: 

• regularne  spotkania  poświęcone  refleksji
na  temat  sensu  i  znaczenia  projektów,
które robimy;  

• współdzielenie  odpowiedzialności  za
Ruch; 

• przyjęcie  i  szkolenie  nowych
wolontariuszy,  formacja  i  doszkalanie  się
członków Ruchu;

• wiedza i etyka ruchu ATD Czwarty Świat;
• budowanie  pozytywnych relacji  i  więzi  w

ekipie stałej.

W  tej  pracy  towarzyszyć  nam  będzie  2  stałych
wolontariuszy  Międzynarodowego  Ruchu,  Jean
Pierre  Pinet  oraz  Marilyn  Gutierez,  którzy
przyjadą do Polski kilka razy w roku 2014. 

Stowarzyszenie
Od  czasu  podjęcia  uchwały  o  uzyskaniu  statusu
OPP  na  Walnym  Zgromadzeniu  w  roku  2013,
podjęliśmy formalne kroki w tym kierunku, które
mamy  nadzieję  zakończą  się  sukcesem  w  roku
2014. 

Stowarzyszenie  będzie  dalej  działać  na  rzecz
pozyskania  przyjaciół,  gotowych  wspierać
działania Ruchu w regularny sposób. 

Wydarzenia zaplanowane na rok 2014 

Grupa spotykająca się w ramach spotkań „Dialogu i
solidarność” będzie  reprezentowana  przez  5

swoich  członków  na  Europejskim  Uniwersytecie
Obywatelskim  w  Brukseli  w  siedzibie  Parlamentu
Europejskiego.  Celem  tegorocznego  spotkania
będzie zaproponowanie rekomendacji na zbliżające
się  wybory  do  Parlamentu  Europejskiego.  Nasi
delegaci  będą pracować nad  kwestiami  pracy  i
długów  (temat,  który  wyłonił  się  podczas
ewaluacji-planowania 2013).

W  lecie  2014  planujemy  uczestniczyć  w  dwóch
workcampach  dla  młodzieży:  w  Szwajcarii  i  Belgii,
podczas  których  młodzi  ludzie  będą  mieli  szansę
poznać  różne  formy  zaangażowania  społecznego
poprzez  pracę  w  różnych  organizacjach
pozarządowych,  dyskutować  na  temat  pracy  i
poznawać metody animacji filmowej.

W 2014 członkowie Ruchu ponownie spotkają się w
Sielpi, aby poznać swoje działania i planować kolejne
zadania. 



Wspierają Nas

Działania Ruchu ATD w Polsce są możliwe
dzięki  regularnemu  bądź  zadaniowemu
zaangażowaniu około 100 wolontariuszy w bardzo
zróżnicowanym przedziale  wiekowym.  Niektórzy  z
nich są przyjaciółmi ATD już od kilku lub kilkunastu
lat,  inni  poznali  Ruch  w  2013  roku.  Ekipa  stała
wolontariuszy  długoterminowych  pracujących  w
Warszawie  pozostaje  w  ciągłym  kontakcie  z
wolontariuszami  w  celu  realizacji  projektów
Stowarzyszenia.  Warunki  zaangażowania
wolontariuszy  długoterminowych  są  dostępne  na
stronie internetowej: www.atd.org.pl

W  2013  w  ekipie  stałej  w  Warszawie
pracowali:  Volha Baranchuk,  Come des Bourboux,
Magda  Bronikowska,  Stanislaw  Franczak,  Christel
Garcia,  Monika  Kalinowska,  Adrianna
Kabza-Biernacka, Gevorg Keyhan, Fabienne i Pierre
Klein, Beata Kowalska, Paulina Kupis, Oleksii Teliuk
oraz Sandra Trebunia.

W  związku  ze  zmianą  siedziby
Stowarzyszenia  w  Warszawie  i  idącymi  za  tym
kosztami  oraz  dużym  wkładem  pracy  zwróciliśmy
się z prośbą o pomoc do przyjaciół Ruchu w Polsce i
za  granicą.  W  odpowiedzi  otrzymaliśmy  wsparcie
finansowe,  które  pozwoliło  na  przeprowadzkę,
wyremontowanie  i  doposażenie  nowego  lokalu.
Poza pomocą finansową otrzymaliśmy też ogromne
bezpośrednie  wsparcie  wolontariuszy  przy
przewożeniu  rzeczy  i  przygotowaniu  nowego
lokalu. Dzięki temu zaangażowaniu przeprowadzka
odbyła się sprawnie i szybciej mogliśmy przystąpić

do  codziennych  działań  i  realizacji  założonych
celów.  Za  wszystkie  formy  wsparcia  bardzo
dziękujemy. 

W  2013  roku  Stowarzyszenie  otrzymało
finansowe wsparcie od ponad 35 osób z Polski. Te
darowizny  pozwalają  na  realizację  projektów
skierowanych do osób najbardziej potrzebujących i
najdotkliwiej  dotkniętych  przez  los  spośród  tych,
które znamy. Często osoby te nie są w stanie brać
udziału  udziału  w  projektach,  które  można
sfinansować z pieniędzy publicznych polskich bądź
europejskich,  o  jakie  aplikujemy.  Ważny  jest
również  fakt,  że  wielu  z  darczyńców  regularnie
wspiera  Stowarzyszenie.  To  wierne  wsparcie  ze
strony przyjaciół daje nam coraz większą możliwość
budowania  prawdziwej  przestrzeni  wolności  i
godności dla osób najuboższych.

Wśród  wsparcia  w  realizacji  projektów
otrzymywanego w 2013 roku należy wyróżnić:

·  dotację  od  Parlamentu  Francji  uzyskaną  dzięki
poparciu  senatora  Jean-Yves   Leconte –  środki  te
częściowo  pokryły  koszty  zmiany  lokalizacji
warszawskiej  siedziby  oraz  zorganizowania
krajowego spotkania Ruchu ATD.

·  dotację  od  Fundacji  Auchan  przeznaczoną  na
rozwój projektów dla dzieci i  młodzieży z  Osiedla
Dudziarska  w  Warszawie,  którą  otrzymaliśmy  w
roku  2012  dzięki  poparciu  i  zaangażowaniu
pracowników i dyrekcji sklepu Auchan Wola

·  stałą  pomoc przy  realizacji  projektów  od:
Ambasady  Francuskiej,  Renault  Polska,  Instytutu
Francuskiego,  Liceum  Francuskiego  w  Warszawie,
Fundacji Entraide.

Dziękujemy  wspólnocie  francuskiej w
Warszawie,  która  zna  znaczenie  działań  ATD  we
Francji.

Regularna współpraca ze stowarzyszeniami
Monar,  Barka  w  Strzelcach  Opolskich,
Towarzystwem  Przyjaciół  Dzieci  Ulicy  im.
Kazimierza  Lisieckiego  Dziadka,  Mediateką
Start–Meta,  Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej,
Fundacją  Towarzystwa  Więź  oraz  Urzędem  ds.
Cudzoziemców  w  Warszawie  jest  nieocenionym
wsparciem dla naszych projektów.

W  2013  roku  nasze  projekty  były
finansowane  m.  in.  z  dotacji:  Ambasady  Francji,
Parlamentu  Francji,  Fundacji  Auchan,  EAPN
Europa,  Miasta  st.  Warszawa,  Programu  UE
Europa dla Obywateli,  Programu dla Młodzieży
Rady Europy.

Ponadto w  2013  r.  działalność
Stowarzyszenia  w  ok   70%  była  finansowana  w
ramach  „międzynarodowej  solidarności”  Ruchu
ATD  Czwarty  Świat  (patrz  punkt  ,,Finanse”).  W
dużej  mierze  jest  to  wsparcie  finansowe
darczyńców z Francji,  wierzących w misję Fundacji
ATD,  dzięki  któremu  możemy  się  rozwijać.  W



imieniu  wszystkich  członków  stowarzyszenia  w
Polsce, dziękujemy naszym przyjaciołom.



Drugie krajowe spotkanie ( Sielpia, Świętokrzyskie – maj )



Życie Stowarzyszenia
W  maju  2013  roku  odeszła  od  nas  nagle  pani  Ewa

Smolczyńska  -  członek  założyciel  naszego  stowarzyszenia,
wolontariuszka i  przyjaciółka Ruchu ATD Czwarty Świat.  Przez
wiele  lat  pani  Ewa  wspierała  Stowarzyszenie  swoimi
kompetencjami  zawodowymi,  tłumacząc  teksty  z  języka
angielskiego i francuskiego. Czynnie uczestniczyła w zebraniach
stowarzyszenia w Warszawie i w Kielcach.

W  czasie  Walnego  Zgromadzenia  Stowarzyszenia
Przyjaciół  Międzynarodowego  Ruchu  ATD  Czwarty  Świat  w
Polsce, które odbyło się 16 marca 2013 r. w Warszawie, nastąpiły
zmiany w składzie organów władz Stowarzyszenia. Pierre Klein i
Agnieszka  Drelich-Magdziak  złożyli  rezygnację  z  funkcji
członków  Zarządu  natomiast  Maria  Jarmuszczak  z  funkcji
członka Komisji Rewizyjnej. W drodze wyborów uzupełniających
w skład Zarządu wszedł Andrzej Zybała oraz Maria Jarmuszczak a

w skład Komisji Rewizyjnej Krzysztof Magdziak.

Podczas  Walnego  Zgromadzenia  uchwalono,  że
Stowarzyszenie  przystąpi  do  Polskiej  Rady  Organizacji
Młodzieżowych (PROM). Członkostwo w PROM pozwali nam na
większe  zaangażowanie  w  pracy  na  rzecz  młodych  osób
doświadczających wykluczenia społecznego.

Podjęto  również  uchwałę  o  podjęcie  starań  o
uzyskanie  przez  Stowarzyszenie  statusu  Organizacji  Pożytku
Publicznego  i  zwrócono  się  do  Zarządu  o  przygotowanie
niezbędnych  formalności  do  czasu  następnego  Walnego
Zgromadzenia  w  marcu  2014  r.  Wniosek  do  sądu  o  nadanie
statusu został złożony w listopadzie 2013 roku,  postępowanie
jest w toku.
 

W  lipcu  2013  na  Zebraniu  Zarządu  przyjęto  dwóch
nowych  członków  Stowarzyszenia:  Annę  Rurkę  oraz  Ryszarda
Szarfenberga.  Oboje  od  dawna  wspierają  Ruch  ATD  Czwarty
Świat  w  Polsce  oraz  Międzynarodowy  Ruch  ATD.  Pani  Anna
Rurka jest profesorem na Uniwersytecie Paris X Nanterre oraz
przewodniczącą  Eurocef.  Pan  Ryszard  Szarfenberg  jest
profesorem  Uniwersytetu  Warszawskiego   i  przewodniczącym
sieci EAPN Polska.

Na  koniec  roku  2013  Stowarzyszenie  liczyło  41
członków.

Lista członków  –  31/12/2013
1. Cezary Bieniaszewski – Kielce – Zarząd

2. Elzbieta Bolewska-Kocór - Warszawa

3. Tereliza Braun - Kielce

4. Piotr Broda-Wysocki - Warszawa

5. Ks. Andrzej Drapała - Kielce

6. Agnieszka Drelich-Magdziak – Górzno – Zarząd

7. Cezary Gawryś – Warszawa

8. Marta Hamerszmit - Warszawa

9. Maria Jarmuszcak – Warszawa – Komisja rewizyjna 

10. Louis Join Lambert -  Francja

11. Agnieszka Kaczanowska-Czmyr  - Kraków

12. Agnieszka Kaszkur - Warszawa

13. Elżbieta Kauch - Kielce

14. Pierre Klein – Warszawa – Zarząd

15. Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz  - Warszawa

16. Justyna Kozubska-Knop – Kielce

17. Magdalena Macińska – Warszawa – Zarząd (Wiceprezes)

18. Krzysztof Magdziak - Górzno

19. Monika Mazurkiewicz - Kielce – Komisja rewizyjna 

20. Tomasz Medyński – Kielce/Kraków

21. Jarosław Miarka - Kielce

22. Izabela Moskwa - Kielce

23. Agata Nankiewicz - Warszawa– Zarząd (Wiceprezes)

24. Katarzyna van Baren-Nawrocka - Holandia/Sadki

25. Anna Owczarska-Osińska - - Warszawa - Zarząd (Prezes)

26. Isabelle Perrin, DG Miedz. Ruchu ATD - Francja

27.Grażyna Pisarczyk- Kielce

28. Tamara Pocent - Warszawa

29. Urszula Radziszewska - Kielce – Komisja rewizyjna (Przewodniczący)

30. Anna Rurka – Pariż - Warszawa

31. Justyna Skuza – Kielce

32. Zdzisław Skuza – Kielce

33. Bogumiła Słapek - Kielce

34. Anna Śleźnik –  Kielce – Zarząd (Wiceprezes)

35. Zofia Waleria Stelmaszuk – Warszawa

36. Ryszard Szarfenberg - Warszawa

37. Antoni Tercha – Strzelce Opolskie

38. Anna Wierzbicka - Warszawa

39. Stefan Wilkanowicz – Kraków

40. prof. Andrzej Zoll – Kraków

41. Andrzej Zybała – Warszawa -Zarząd



Przychody (zl) Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010

Składka członkowska 580 0% 300 0% 250 0% 230 0%

Dotacje Fundacji oraz Ruchu ATD 70% 57% 54% 53%

Granty ze środków publicznych w Polsce 3% 7% 5%

Granty ze środków publicznych z zagranicy 8% 19% 25% 31%

Sponsorzy 10% 12% 6% 6%

Darowizny osób fizycznych (z Francji i Polski) 8% 3% 2% 7%

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

0% 0% 834 0% 0%

Razem 100% 100% 100% 100%

Koszty (zl) Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010

Koszty realizacji zadań statutowych 94% 95% 82% 82%

Koszty administracyjne 6% 5% 18% 18%

Koszty finansowe 6 0% 8 0% 0 0% 8 0%

Razem

Zysk lub strat (zl) 22762,26

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne 38% 35% 27% 24%

294 640 222 482 189 055 183 062

14 000 27 344 16 131

33 759 73 896 87 367 105 139

41 000 46 192 19 382 20 298

34 107 13 025 6 063 25 211

4 525 28 777 8 239

Przychody finansowe – odsetki 1 457 1 787 1 287

419 543 389 551 347 859 343 237

371 303 372 352 279 949 272 399

25 472 19 311 63 417 61 024

396 781 391 671 343 366 333 431

-2 120 4 493 9 806

152 411 136 889 94 153 79 947



Finanse Ruchu ATD Polska w skrócie
  Budżet  Stowarzyszenia  (wydatki  i  przychody)
utrzymują  się  na  porównywalnym  poziomie  w
zestawieniu z rokiem ubiegłym. Wydatki poniesione
na  działalność  statutową  w  roku  2013  w
porównaniu z 2012 były mniejsze o kwotę 1049 zł
natomiast przychody wzrosły o kwotę 29992 zł.
W  tabeli  prezentującej  przychody  nie  zostały
uwzględnione  środki  finansowe,  które
Stowarzyszenie  otrzymało  jako  dobrowolny  udział
uczestników  w  kosztach  projektów.  W  roku  2013
wpływy te wyniosły w sumie 4 752,53 zł.  Kwota ta
jest  traktowana  jako  pomniejszenie  poniesionych
kosztów statutowych.

  Rok 2013 był czasem wielu zmian w działalności
Stowarzyszenia co ma również odzwierciedlenie w
finansach.  Przede  wszystkim  nastąpiły  zmiany
personalne – koordynujący działania Ruchu ATD w
Polsce  Pierre  i  Fabienne  Klein  zakończyli  swoją
pracę  w  kraju.  Kolejnym  istotnym  faktem  była
zmiana siedziby  Stowarzyszenia w Warszawie - od
czerwca 2013 roku biurem oraz miejscem realizacji
niektórych  projektów  jest  lokal  U1  przy  ul.
Grenadierów  34.  Te  wydarzenia  poniosły  za  sobą
dodatkowe  koszty  oraz  miały  wpływ  na  dynamikę
niektórych prowadzonych projektów.

  Przychody  Stowarzyszenia  w  2013  roku  pokryły
wszystkie  wydatki.  Wynik  finansowy  za  2013  rok
jest  dodatni  (22 762,26  zł.)  Taki  stan  to  głównie
rezultat większego wsparcia finansowego ze strony
Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat. Zysk
stanowi  rezerwę  budżetową  na  pokrycie  kosztów

poniesionych  przy  realizacji  projektów  w  roku
2014.

Sprawozdanie  finansowe  2013  nie  daje  pełnego
obrazu sytuacji Stowarzyszenia, ponieważ:
• Działania Stowarzyszenia i grup ATD w

Polsce  w  znacznym  stopniu  opierają  się  na
bezpłatnej  pracy  wolontariuszy.
Wolontariusze  nawiązują  kontakty  z
partnerami,  tłumaczą  teksty,  goszczą  innych
wolontariuszy  podczas  spotkań  lokalnych,
towarzyszą  osobom  żyjącym  w  ubóstwie,
moderują spotkania. W Polsce Stowarzyszenie
współpracuje  z  wieloma  partnerami,
korzystając nieodpłatnie z sal konferencyjnych
i wystawowych oraz  innych form wsparcia.

• W  skład  ekipy  stałej  w  Warszawie
wchodzi  dwoje  stałych  wolontariuszy  ATD  z
Francji  mieszkających  w  Polsce.  Są  oni
bezpośrednio  opłacani  przez  Ruch  ATD
Francja.  Pobierają  niewielkie  wynagrodzenie,
które kalkulowane jest na tej samej zasadzie
co  wynagrodzenie  stałych  wolontariuszy
zatrudnionych przez Stowarzyszenie w Polsce. 

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

Z  tych  powodów,  również  dzięki  dotacji  od
Fundacji ATD w wysokości ok. 294 640 zł za rok
2013,  sytuacja  finansowa  Stowarzyszenia  jest
dobra.

  W  2010  Stowarzyszenie  zakładało,  że  celem
zarządu  powinno  być  osiągnięcie  finansowej
niezależności po 2015 roku. W 2015 roku wsparcie
finansowe Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty
Świat miało nie być już potrzebne, a Stowarzyszenie
miało zacząć wspomagać projekty zagraniczne. Dziś
wiemy, że był to cel zbyt ambitny, szczególnie gdy
weźmiemy pod uwagę ważne zmiany w stałej ekipie
w  Warszawie  w  roku  2013.  Nowy  zespół  będzie
potrzebował  czasu  dla  wyznaczenia  projektów
długoterminowych  i  znalezienia  środków  na  ich
realizację.

  Jakkolwiek  będzie  się  przedstawiać  sytuacja,
celem  Stowarzyszenia  pozostaje  poszerzenie
sieci przyjaciół i darczyńców z Polski. Stała ekipa
w  Warszawie  jak  w  zeszłym  roku  będzie
kontynuowała  starania  o  dofinansowania  celowe,
ubiegając  się  o  fundusze  w  ramach  krajowych  i
lokalnych konkursów. 

  W listopadzie 2013 r.  Stowarzyszenie wystąpiło z
wnioskiem do sądu o uzyskanie statusu organizacji
pożytku  publicznego.  Na  dzień  31.12.2013
procedura jest w toku. 

  Księgowość  Stowarzyszenia  w  2013  roku
prowadzona była przez  Biuro Rachunkowe „MAX”
s.c.  w  Warszawie.  Jest  to  kontynuacja
satysfakcjonującej współpracy, która rozpoczęła się
na  początku  roku  2010.  Wykonano  wtedy
księgowość za cały rok 2009.



caf W  dzielnicy,  w  której  mieszkałam,funkcjonowała  lokalna  rada
młodzieży,  gdzie  młodzi  ludzie  mogli  udzielać  się  na  zasadzie
wolontariatu.  Na tych cotygodniowych zebraniach przedstawiałam
swoją  opinię  i  dzięki  temu  miałam  wpływ  na  poprawę warunków
życia  młodzieży  w  mojej  miejscowości.  Tam  młodzi  ludzie
podejmowali decyzje w sprawach ich dotyczących. Bo każdy młody
człowiek  uczęszczający  na zebrania  informował  o nich kolegów w
szkole,  a  w  dzielnicy  znajomych.  Ja  tak  robiłam  od  początku
gimnazjum. 

Uwzględniano moje zdanie, pytano o moją opinię, dlatego właśnie
czuję się obywatelem, dlatego interesuję się tym, co sie dzieje wokół
mnie. Ktoś do mnie przyszedł i powiedział : « Chcę wiedzieć, co o tym
myślisz,  powiedz,  jak  byś  chciała,  żeby  było,  masz  prawo  o  tym
mówić, wysłuchamy cię ».

Abire Harizi 
(Francja, XII Europejski Uniwersytet Obywatelski Czwartego Świata)
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