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Ruch ATD na świecieRuch ATD na świecie
Drodzy przyjaciele,

Bardzo mnie cieszy, że nasz Ruch z każdym rokiem się
powiększa  i  dołączają  do  nas  nowe  osoby.  Dzięki  Waszemu
nieocenionemu wsparciu budujemy Ruch ludzi zaangażowanych,
dla których los drugiego człowieka nie jest obojętny. W ubiegłym
roku otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego, co jest
dla  nas  dodatkowym impulsem,  aby  jeszcze  mocniej  budować
zaufanie wśród naszych darczyńców, partnerów i wolontariuszy.
W najbliższym czasie  będzie  można  przekazać  1%  podatku  na
rzecz  ATD  Polska  i  wesprzeć  tym  samym  nasze  działania.
Wiadomości na temat działań ATD Polska  znajdziecie w dalszej
części  Raportu  Rocznego,  a  poniżej  kilka  informacji  na  temat
tego,  co  wydarzyło  się  w  Międzynarodowym  Ruchu  ATD
w ostatnim czasie.

Od  1  stycznia  2015  Prezesem  Zarządu
Międzynarodowego Ruchu ATD został Cassam Uteem. W latach
1992 – 2002 Cassam Uteem był Prezydentem Republiki Mauritius
i  jako  pierwsza  głowa  państwa,  oficjalnie  uznał  za  święto
państwowe:  17  października  – Międzynarodowy  Dzień  Walki
z Ubóstwem. W latach 2008  –  2012 Cassam Uteem w ramach
Ruchu  ATD  Czwarty  Świat  kierował  Międzynarodowym
Komitetem Obchodów Dnia 17 Października.

Nastąpiły  również  zmiany  w  Zarządzie
Międzynarodowego Ruchu ATD.  Vice  prezesem zarządu została
Janet Nelson, która w latach ubiegłych pełniła funkcję dyrektora
UNICEF  w  Genewie.  Nina  Lim  Yuson  z  Filipin,  Prezes

Międzynarodowego Ruchu ATD w latach 2006  –  2014 pozostaje
nadal  w  Zarządzie.  Warto  przypomnieć,  że  to  dzięki  jej
zaangażowaniu  w  dniu  27  września  2012  roku  ONZ  przyjęło
dokument: “Guiding Principles on Extreme Poverty and Human
Rights”  czyli  “Przewodnie  zasady  dotyczące  ubóstwa  i  praw
człowieka”.

Przedstawiciele Międzynarodowego Ruchu ATD
w 2014 roku byli również w Rzymie, na spotkaniu
przedstawicieli  organizacji  pozarządowych
z Papieżem Franciszkiem.

Ze  względu  na  początki  Ruchu  ATD  Czwarty
Świat bardzo bliskie są nam wydarzenia i działania
we Francji, dlatego zapraszamy do zapoznania się

z kilkoma aspektami działalności Ruchu właśnie tam.
Światem  wstrząsnęły  styczniowe  wydarzenia  z  Paryża,

gdzie  w  ataku  na redakcję  tygodnika  satyrycznego  “Charlie
Hebdo” zginęło 12 osób. W całej  Francji  ludzie wyszli  na ulicę,
aby  demonstrować  w  akcie  solidarności  z  ofiarami  ataku.
O marszu 11 i 12 stycznia w Paryżu opowiadają członkowie ATD
“wiedzieliśmy,  że  [...]  tym  co  nas  łączy  jest  nasze  poczucie
człowieczeństwa, godność osoby ludzkiej.” Te ideały są w sercu
naszego zaangażowania w Ruchu ATD: “Działanie w imię godności
(Agir Tous pour la Dignité)”.

W tym trudnym czasie po wydarzeniach w Paryżu, kiedy
uwaga  całego  świata  skupiona  jest  na  Francji  nie  możemy
zapominać o strachu i  cierpieniu doświadczanym każdego dnia
przez inne narody na całym świecie. W Nigerii sekta Boko Haram



Mała książeczka by powiedzieć... STOP!  fałszywym
poglądom na biedę



Ruch ATD na świecieRuch ATD na świecie
zniszczyła 16 wiosek, zabijając setki ludzi, a tysiące zmuszając do
ucieczki. Początek stycznia 2015 roku to również piąta rocznica
trzęsienia ziemi na Haiti. Jakie są dziś losy ludzi i konsekwencje
tego  wielkiego  dramatu  ludzkiego  i  późniejszej  manifestacji
solidarności  w  jego  obliczu?  Czy  zrealizowano  wezwanie
do odbudowy  kraju  RAZEM  ze  wszystkimi  jego  mieszkańcami?
Najubożsi  w tym kraju pokładali  wielkie  nadzieje w pracy przy
odbudowie kraju. Niestety ich głosy nie zostały usłyszane.

W  obliczu  dramatu  wielu  ludzi  na  całym  świecie
nie możemy  przymykać  oczu  na  ich  strach  i  cierpienie.  Tylko
międzyludzka solidarność może przezwyciężyć niesprawiedliwość
dotykającą  szczególnie  najuboższych.  Józef  Wrzesiński pisał:
“Ubodzy  często  powtarzają  nam […]  najgorszym nieszczęściem
jest  to,  że  inni  mają  nas  za  nic,  nawet  nasze  cierpienia
są niezauważane […] Ta pogarda wykluczenia odbiera nam prawo
do godności  i  odpowiedzialności.  A  największym nieszczęściem
nędzy jest bycie umarłym za życia”.
●  ATD  Czwarty  Świat  w  poszukiwaniu  szkolnych
osiągnięć

Czy  szkoła  daje  podobne  szanse  wszystkim  dzieciom?
Czym są szkolne osiągnięcia ? Czy wszyscy uczniowie otrzymują
takie  samo  wsparcie?  Jakie  są  zadania  uczniów,  nauczycieli,
rodziców,  personelu  szkolnego  i  innych  osób  związanych
np. z dzielnicą?  Takie  i  podobne  pytania  zadaje  Ruch  ATD
od wielu lat. W ramach tematyki: Ubóstwo a osiągnięcia szkolne
zostanie  przedstawiony raport oparty  o  świadectwa,  wizyty
w terenie  oraz  propozycje  rozwiązań  problemów  szkolnych  –

rezultat  wymiany  wiedzy  (fran:  croissement  du  savoir)
specjalistów  i  rodziców  dzieci.  Tym  razem  Rada  Ekonomiczno
Społeczna  i  Środowiskowa  (CESE)  zdecydowała  się  zająć
ustaleniem  tego,  co  sprzyja  szkolnym  osiągnięciom  wszystkich
uczniów.  Będzie  za  to  odpowiedzialna  vice-prezes  Ruchu  ATD
Czwarty Świat, Marie Aleth Grard.

12  maja  2015,  na  spotkaniu  z  udziałem  głównego
inspektora  ds.  edukacji,  zostaną  przedstawione  rezultaty  pracy
zatytułowanej:  Szkoła  sukcesem  dla  wszystkich  żyjących
w skrajnym ubóstwie. 
● Stop stereotypom o biedzie

Ruch ATD Francja wraz z innymi partnerami, zdecydował
się wystąpić przeciwko stereotypom o biedzie i osobach biednych
publikując  książkę  dla  dorosłych  Stop  stereotypom  o  biedzie.
Z okazji  25  rocznicy  Międzynarodowej  Konwencji  Praw Dziecka
Świadomi,  ze  świadomością,  że  błędne  przekonania  na  temat
ubóstwa  pojawiają  się  już  od  najmłodszych  lat,  ATD  Francja
wydała  książeczkę  skierowaną  również  do  dzieci.  Często
spotykamy  się  z  sytuacją,  że  dorosłym  trudno  odpowiadać
na pytania dzieci dotyczące biedy. A przecież z tym problemem
stykają  się  nie  tylko  na  ulicy,  w  kontakcie  z  kolegami  z  klasy,
ale także sami doświadczają jej w życiu.

Życzę miłej lektury dalszej części raportu.

Anna Owczarska-Osinska
Prezes Zarządu Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego

Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce
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Biblioteki Podwórkowe są jednym z projektów obecnych

najdłużej w działaniach Ruchu ATD. Ojciec Wrzesiński podkreślał,
że  wiedza  to  nie  prezent  ani  przywilej  tylko  prawo.  Każdy
powinien  z  niego  korzystać,  rozwijać  swoje  talenty
i zainteresowania  poprzez  uczestnictwo  w  kulturze. Na  tym
gruncie  powstały  Biblioteki  Podwórkowe,  które  w  założeniach
mają  dotarcie  do osób,  dla  których dostęp do szeroko pojętej
kultury  jest  utrudniony.  W  Polsce  działają  od  2005  roku,
w różnych  miejscach,  ale  przede  wszystkim tam,  gdzie  istnieją
przeszkody w dostępie do wiedzy. Cele Biblioteki Podwórkowej,
wśród  których  znajdujemy  między  innymi  wsparcie  dla  dzieci
i rodzin,  tworzenie  pozytywnego  nastawienia  do  zdobywania
wiedzy,  wzmocnienie  świadomości  uczestnictwa  w  kulturze
i wyrównanie  dostępu  do  działań  edukacyjnych  i  kulturalnych,
są możliwe do zrealizowania dzięki regularnemu zaangażowaniu
wolontariuszy i  wykorzystaniu  książki  jako  medium w procesie
wymiany. Książka umożliwia rozmowę i spotkanie. Towarzystwo
wolontariusza  ma  wzmocnić  dziecko  w  tym  kim  jest.  Bycie
słuchanym i  docenianym pozwala dziecku pokazać to co  umie,
co lubi, jakie jest i co przeżywa. Biblioteka Podwórkowa ma być
dla dziecka przestrzenią wolności. Nie tylko odcięcia się od trosk
codziennych, ale też okazją do samostanowienia, poszukiwania,
odkrywania i stawiania granic.

W 2014 roku w Warszawie kontynuowaliśmy Biblioteki
Podwórkowe  w  Ośrodku  dla  Cudzoziemców  na  Targówku
i na osiedlu  przy  ul.  Dudziarskiej,  na  Pradze  Południe.  Poza
regularnymi  zajęciami  Bibliotek  Podwórkowych  wolontariusze

razem  z  rodzinami  organizowali  większe  wydarzenia.  Dzięki
wspólnemu zaangażowaniu  odbyły  się:  Festiwal  Lata  i  Festiwal
Nauki,  Święto  Wiosny,  obchody  Dnia  Uchodźcy,  wycieczki
i spotkania  integracyjne.  Różnorodność  działań,  aktywne
zaangażowanie uczestników w ich przygotowanie i motywowanie
wspólnot lokalnych do współpracy również z przedstawicielami
instytucji  to  podłoże  pozytywnych  zmian,  które  wprowadzają
Biblioteki Podwórkowe.

Na Targówku przez cały rok 2014 Biblioteki Podwórkowe
odbywały  się  regularnie  – w  soboty  i były  kierowane
do wszystkich mieszkańców Ośrodka, a w szczególności do dzieci.
Ostatni  rok  przyniósł dużo  zmian  – w  związku  z  sytuacją
na Ukrainie w Ośrodku mieszka teraz wiele rodzin z tego kraju.
Staramy się być z nimi w kontakcie, aby lepiej zrozumieć sytuację
i otoczyć ich wsparciem.

Mamy teraz  coraz  więcej  książek  w języku ukraińskim
oraz  językach  innych  grup  etnicznych  i  narodowości
przebywających  w  Ośrodku.  Sprawia  to,  że dzieci  mają  nadal
kontakt z kulturą, z której wywodzą się ich rodziny i mogą się nią
dzielić z wolontariuszami.

Dzięki  współfinansowaniu  projektu  przez
m.st. Warszawę w ciągu roku zorganizowaliśmy dla rodzin kilka
wycieczek  i  wydarzeń  umożliwiających  poznanie  Polski
i zaprezentowanie własnej kultury na terenie Ośrodka i poza nim.
Przeprowadziliśmy  też  dwa  szkolenia,  w  ramach  których
wolontariusze  rozwijali  swoje  umiejętności  pracy  z  dziećmi
i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.



Festiwal Nauki na osiedlu Dudziarska
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Rok  2014  był  bardzo  owocnym  czasem  w  kontekście

współpracy  z  innymi  organizacjami  i  z  pracownikami  Ośrodka
m.in.  przy  organizacji Dnia  Otwartego  Ośrodka.  Była  to dobra
okazja dla wszystkich mieszkańców Warszawy by przyjść i poznać
kulturę  oraz  tradycje  ludzi  mieszkających w Ośrodku.  Razem z
Fundacją Dla Wolności przeprowadziliśmy konsultacje społeczne
wśród mieszkańców Ośrodka, w wyniku których poznaliśmy ich
potrzeby. Naświetlenie potrzeb i uwagi Pań, które były wynikiem
tych  konsultacji  stały  się  wskazówkami  dla  władz  Ośrodka  w
planowanych  naprawach  i  zakupach.  Dla  Nas  i Fundacji  dla
Wolności wyniki konsultacji są podstawą wspólnego projektu na
rok 2015.

Nadal utrzymujemy kontakt z wieloma rodzinami, które
obecnie  mieszkają  poza  Ośrodkiem:  zostały  przeniesione
do ośrodków zamkniętych na terenie Polski, wróciły do ojczyzny
lub żyją na własny rachunek, na terenie Warszawy.

2014  to  już  szósty  rok  naszej  obecności  na  Osiedlu
Dudziarska.  Cieszymy  się,  że  w  ostatnim  czasie do  naszych
spotkań  dołączyło  kilkoro  dzieci,  które  do  tej  pory  nie  miały
śmiałości,  by  wspólnie  z  nami  pochylić  się  nad  książkami.
Regularna  obecność,  odpowiadanie  na  zainteresowania  dzieci
i potrzeby  rodzin  oraz  otwarte  spotkania  pomagają  nam
budować  zaufanie  rodziców,  lepiej  poznawać  dzieci  i  zgłębiać
sprawy,  które  są  dla  nich  najważniejsze.  To  wszystko
zaowocowało też  wspólną organizacją  uroczystego  zakończenie
szkoły w  czasie  Festiwalu  Lata  i  wybuchowego  pożegnania
wakacji w czasie Festiwalu Nauki.

W  trakcie  Festiwalu  Lata,  przez  trzy  dni  śmiechu
i zabawy,  dodatkowej  energii  dostarczały  nam  pyszne  potrawy
przygotowywane  przez  rodziców.  Całą  imprezę  dzielnie
relacjonowała  stworzona  przez  dzieci  ekipa  reporterska,  czego
efektem jest kolejny numer Bravo Dudziarska!

Na  Festiwalu  Nauki  uwagę  małych  i  dużych  skupiały
intrygujące  i  wybuchowe  eksperymenty  chemiczne
przygotowane  przez  naszych  gości  ze  świetlicy  w  Markach
i KN Politechniki  Warszawskiej.  Mogliśmy też na chwilę stać się
inżynierami  i  pod  czujnym  okiem  animatorów  z  ABCrobotyki
ożywić konstrukcje z klocków Lego.

W ostatnim roku na osiedlu pojawiło się więcej młodych
mam.  Dlatego  w  czasie  wydarzeń  dbaliśmy  o  to,  by  stworzyć
specjalną  przestrzeń  dla  nich  i  ich  najmłodszych  dzieci.  Mogły
tam  wymieniać  między  sobą  informacje  dotyczące  opieki  nad
maluchami i  poznać więcej  sposobów na kreatywne spędzanie
z nimi  czasu.  Zajęcia  cieszyły  się  dużym  zainteresowaniem
dlatego wierzymy, że takie spotkania nie będą tylko jednorazową
akcją.



Letnie warsztaty Tapori w Mięcierzynie
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W ramach spotkań międzynarodowego ruchu przyjaźni

i solidarności  dzieci  Tapori  w  2014  roku  odbyły  się  dwie  duże
kampanii,  które  łączyły  dzieci  i  animatorów  grup  z  Polski
i ze świata.  Bardzo  cieszymy  się  z  kontynuacji  przyjaźni  z  tymi
grupami  dzieci,  które  poznaliśmy  wcześniej  oraz  z  poznania
nowych dzieci i animatorów.

Tematem  wiosennej  kampanii  były  Prawa  Dziecka.
Odpowiadając  na  pytanie  “Czego  potrzebuję,  aby  dobrze
rosnąć?”,  dzieci  w  różnych  miejscowościach  Polski  tworzyły
Drzewa Praw  Dziecka  –  wspólne  prace  plastyczne,  na  których
zamieszczały papierowe wycinanki owoców z zapisanymi na nich
pomysłami. Otrzymane przez nas prace są warte podziwu i pełne
ważnej  wiedzy  na  temat  potrzeb  współczesnych  dzieci.
Nie rzadko odpowiedzi  młodych uczestników zaskakiwały  swoją
dojrzałością i głębią.

“Moja potrzeba jest taka, żebym zawsze miała co jeść.
Moja potrzeba jest taka, żebym miała braciszka lub siostrzyczkę.
Moja potrzeba jest taka, żeby mieć kolegów.” Wiktoria H., Legnica

“To,  czego  potrzebuję  to  miłość  rodziców;  własne
miejsce; poczucie bezpieczeństwa; przyjaciele; poczucie wartości”
dziecko z Tczewa

“Aby  stać  się  dobrym człowiekiem,  dziecko  musi  mieć
dobre dzieciństwo.” Rajana, Warszawa

Jesienią  startowaliśmy  z  kampanią  pod  tytułem
“Tworzymy Świat, w którym jest miejsce dla każdego”. W czasie
warsztatów  rozmawialiśmy  o  przyjaźni,  docenianiu  każdego

człowieka, akceptacji ludzi takich, jakimi są. Ten temat okazał się
bliski  dla  dzieci,  ale  nie  zawsze  był  tak  oczywisty  i  jasny.
W związku z tym próbowaliśmy pogłębić temat poprzez historie
z życia  innych  dzieci,  które  poznało  ATD.  Grupom  dzieci
proponowaliśmy  stworzenie  dekoracyjnej  karuzeli,  której
częściami  są  manualne  prace  wszystkich  uczestników
z zapisanymi na nich rozważaniami.

“Poznajemy  się  z  nowymi  przyjaciółmi  najczęściej
w szkole, rozmawiamy o sobie. Utrudnia mi jak inne dzieci ciągle
się  biją,  przeszkadzają  w  odrabianiu  lekcji…  Chciałabym  żyć
z innymi tak, żeby każdy był dla siebie miły.” Kasia, Marki

“Ja  bym  chciał,  żeby  dzieci  na  całym  świecie  miały
schronienie i rodziny.” Jakub, Legnica

Zajęcia  Tapori  dały  możliwość  lepiej  poznać  dzieci,
spróbować zrozumieć ich rzeczywistość, która mimo że dla wielu
dorosłych  niepoważna,  jest  pełna  prawdziwych  dylematów
i nierozłącznie  związana  z  życiem  całej  wspólnoty,  w  której
dorastają  dzieci.  Tapori  ma  na  celu  ułatwiać  komunikację
pomiędzy  dziećmi  z  różnych  środowisk,  różnego  pochodzenia,
różnych  doświadczeń  i  poszerzać  ideę  wymiany  wiedzy
i solidarności.  Dzieci  i  animatorzy  z  różnych  miejsc  w  Polsce
i na całym  Świecie  mogą  wymieniać  się  poglądami,  swoimi
pomysłami  i  inspiracjami  przez  listy  Tapori  oraz  stronę
internetową  tapori.org, na której  zamieszczane są zdjęcia prac,
a także informacje o grupach Tapori.



TaporiTapori
W  2014  roku  mieliśmy  ogromną  przyjemność

współpracować  z  rodzinami,  które  znamy  w  Warszawie,
ze świetlicą  “Chata”  w  Markach,  ze  świetlicą  stowarzyszenia
“Dla Rodzin”  w  Warszawie,  z  Ośrodkiem  dla  cudzoziemców
w Warszawie  i  Ośrodkiem  dla  cudzoziemców  w  Kętrzynie,
z SP im. A. Niecała w Mieroszyno, z dwoma grupami z sąsiedzkich

miejscowości  Tczew  i  Pszczółki, z  Ośrodkiem  szkolno-
wychowawczym w Jeleniej Górze, z grupą z biblioteki w Żydowie,
z  grupą  ze  SP  №1 w  Legnicy  i  z  grupą  dzieci  i  animatorów
SP w Mięcierzynie, którą mieliśmy okazję odwiedzić latem i lepiej
się poznać.



DjynamoDjynamo
Djynamo  to  projekt  stworzony  z  myślą  o  młodych

ludziach,  w których  drzemie  energia  i  marzenia,  aby  zmieniać
świat. Są pośród nas ci, którzy doświadczyli biedy i wykluczenia
oraz  związanych  z  nimi  cierpień.  Razem  chcemy  wykorzystać
tę wiedzę i  znaleźć siły,  by teraz pomagać innym w podobnych
sytuacjach. Uczymy się od siebie, od młodszych i  od starszych,
zastanawiamy  się,  co  możemy  zrobić,  aby  świat  był
sprawiedliwszy.

W  2014  dzięki  finansowaniu  z  programu  Erasmus+
młodzież  z  Polski  mogła  uczestniczyć  latem
w 2 międzynarodowych projektach: w Szwajcarii i Belgii.

“Angażuję  się,  dzielę  się” to  temat  projektu
zrealizowanego  3-11  sierpnia  2014  w  Treyvaux  (Szwajcaria),
w którym  uczestniczyło  30  młodych  ludzi  z  Polski,  Szwajcarii
i Francji.  Każdego ranka młodzi  ludzi  podzieleni  na małe grupy
wspierali  prace  organizacji  pozarządowych  działających
w regionie.  Jedna  grupa  przygotowywała  posiłki
w stowarzyszeniu Banc Public, kilka osób uczyło obcokrajowców
języka  francuskiego  w  organizacji  Passerelles,  inni  segregowali

dary w Emmaus czy wspierali organizacje ekologiczne. Przez cały
tydzień  młodzież  mogła  uczestniczyć  w  warsztatach  animacji
filmowej.  Zadaniem  każdej  grupy  było  stworzenie  animacji
poklatkowej na temat swojego zaangażowania w organizacjach,
które młodzież wspierała przez cały tydzień. Dla wielu osób była
to  również  okazja  do  refleksji  na  temat  ekologii,  sytuacji
cudzoziemców  w  kraju,  wykluczenia  społecznego  itp.  Jako
rezultat finalny powstał krótki film, złożony z 6 animacji mówiący
o  zaangażowaniu  młodych  ludzi.  Pod  koniec  tygodnia
zorganizowano projekcję filmu, na którą zaproszono organizacje,
w których pracowali  młodzi ludzie, a także przyjaciół, sąsiadów
ATD  i  wszystkich  innych  zainteresowanych  projektem.
Na zakończenie tygodnia cała grupa wybrała się w góry.

Jagoda:  Co mnie  porządnie  uderzyło to fakt,  że ludzie
w moim wieku i młodsi mogą mieć taką wrażliwość i jakąś taką
życiową mądrość. [...] Mieliśmy okazję poznać, jak działają różne
organizacje,  co  wzbudziło  moją  ciekawość,  więc  po  powrocie
poszperałam  trochę  w  poszukiwaniu  choćby  o  działalności
Emmausa w Polsce.



Spotkanie Młodzieżowe w Szwajcarii



DjynamoDjynamo
W dniach 13 – 20 sierpnia 2014 ponad 50 młodych ludzi

z  Belgii,  Francji,  Polski,  Hiszpanii  i  Szwajcarii  spotkało  się
w Brukseli.  Projekt został  zrealizowany  przez  grupę  młodych
ludzi z  Belgii,  która  spotykała  się  regularnie,  uczestniczyła
w przygotowaniach  od  etapu  pomysłu  i  pisania  wniosku
o dofinansowanie,  przez  kontakt  z  uczestnikami,
przygotowywanie  warsztatów,  prowadzenie  debat  i  ewaluację
na koniec projektu.  Głównym tematem spotkania była sytuacja
młodych ludzi, którzy pozostają bez pracy, bez wykształcenia czy
innych  kwalifikacji.  Próbowano  odpowiedzieć  na  pytania
dotyczące  wsparcia,  jakiego  potrzebują  młodzi  ludzie  w  tym
okresie.  Co  należy  zrobić,  aby  ich  sytuacja  się  poprawiła?
Co motywuje młodych ludzi do wyjścia z tej sytuacji,  co dodaje
im odwagi? Jak funkcjonują różne systemy pomocy w stawianiu
pierwszych  kroków  lub  powrocie  na  rynek  pracy  w  różnych
krajach? Jakie są pozytywne i  negatywne aspekty tej  pomocy?
Co należy zrobić, aby te systemy usprawnić? Uczestnicy dzielili się
swoim doświadczeniem, mówili o osobistych przeżyciach.

W  programie,  poza  dyskusjami,  przewidziano  również
czas  na  warsztaty  kreatywne  i  manualne,  które  młodzi  ludzie
przygotowywali  wspólnie  z  animatorami,  którzy  na  co  dzień
zajmują  się  takimi  działaniami.  Uczestnicy  brali  udział  m.in.
w zajęciach  tworzenia  mebli  z  kartonu  czy  projektowania
i drukowania emblematów na koszulkach. Dla osób spoza Belgii
przewidziano  również  zwiedzanie  Brukseli  i  próbowanie
tradycyjnych belgijskich potraw.

Piotrek: Bardzo  mi  się  podobały  warsztaty  i  rozmowy

w gronie,  dzięki  którym poznałem warunki  życia młodych ludzi
w innych krajach. Trochę trudno było się dogadać z uczestnikami
z  powodu  różnych  języków.  Zwiedzanie Belgii też  było  super,
pierwszy  raz  widziałem  dywan  z  kwiatów.  Nigdy  się  tak
nie uśmiechałem jak w Belgii.

W dniach 25 – 27 lipca 2014 mała grupa młodzieży udała
się do zaprzyjaźnionej szkoły w Mięcierzynie (niedaleko Gniezna),
gdzie  prowadziła  animacje  dla  dzieci.  Razem  z  dziećmi
i ich starszym rodzeństwem spędzili czas na zabawach ruchowo-
teatralnych,  grze  w  piłkę,  wspólnym  gotowaniu.  Dzięki  grze
o prawach  dziecka  „Wędrówka  na  wyspę”  mogli  poznać  bliżej
dzieci  i  zrozumieć,  jakie  wartości  są  dla  nich  ważne  w  życiu.
Wieczorem było  wspólne  ognisko a  także plenerowa projekcja
filmu.  Ostatniego  dnia  stworzyli  wspólnie  duże  malowidło,
na którym  odznaczyli  swoje  ręce,  aby  przypominało
o weekendzie, który spędzili razem.



Polska delegacja na Trzynasty Powszechny Uniwersytet Czwartego Świata w Brukseli



Spotkania Dialogu i SolidarnościSpotkania Dialogu i Solidarności
Na  Spotkaniach  Dialogu  i  Solidarności  w  Warszawie

przygotowywaliśmy  się  do  warsztatów  w  ramach
13. Europejskiego  Uniwersytetu  Powszechnego  Czwarty  Świat,
które  odbyły  się  w  Parlamencie  Europejskim  w  Brukseli.
Uczestnicy  –  delegaci  ATD  z  kilku  państw  w  Europie,
reprezentanci instytucji europejskich oraz przedstawiciele innych
organizacji pracujących na rzecz społeczeństwa obywatelskiego –
dyskutowali  na  warsztatach  tematycznych  oraz  sesji  plenarnej
w celu wypracowania rekomendacji do walki z ubóstwem. Wiele
delegacji, które przybyły na spotkanie, aby reprezentować osoby
doświadczające  ubóstwa,  przygotowywały  się  od  ponad  roku
prowadząc  długie  dyskusje  wśród  swoich  grup,  społeczności,
aby wypracować  kilka  rekomendacji  gotowych  do
zaprezentowania  decydentom  UE.  Także  wielu  przedstawicieli
instytucji europejskich poświęciło wiele czasu, aby przygotować
się do spotkania i w sposób jasny wytłumaczyć istniejąca politykę
UE.  Nasza delegacja brała udział  w warsztacie:  “Czy praca jest
naszym  prawem?”,  podczas  którego  uczestnicy  dyskutowali
o sytuacji  na  rynku  pracy  w  różnych  krajach  europejskich.
“Zarówno u nas w kraju jak i na zachodzie łatwo jest wykluczać

osoby niepasujące do ideału dobrze radzącego sobie pracownika.
Nikogo nie można wykluczać z rynku pracy, bo prowadzi to do
wykluczenia ze społeczeństwa” Robert.

W  wyniku  spotkania  powstał  dokument
z rekomendacjami  do  walki  z  ubóstwem  dla  nadchodzącej
kadencji europarlamentarzystów. Rekomendacje dotyczą m.in.:

–  zapewnienia  systemu  szkolnictwa  oferującego
jednakowe  możliwości  i  jednakową  jakość  kształcenia  dla
wszystkich;

–  przełożenia  rekomendacja  w sprawie  „Gwarancji  dla
młodzieży” na dyrektywę wiążącą dla państw członkowskich;

– wspierania polityk na rzecz tworzenia godnych miejsc
pracy, zwłaszcza na rynku lokalnym;

–  wdrożenia  dyrektywy  w  sprawie  odpowiednich  dla
każdego  środków  utrzymania,  która  wprowadzi  we  wszystkich
państwach  członkowskich  dostateczny  dochód  minimalny
z uwzględnieniem wysokości kosztów mieszkaniowych;

– ratyfikacji Europejskiej Karty Społecznej;
–  stworzenia  stałej  przestrzeni  dla  refleksji  i  dialogu

z osobami doświadczającymi ubóstwa i innymi partnerami.



Polska i Irlandia na Trzynestym Powszechnym Uniwersytecie Czwartego Świata w Brukseli
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Polska i Irlandia na Trzynastym Powszechnym Uniwersytecie Czwartego Świata w Brukseli



Spotkania Dialogu i SolidarnościSpotkania Dialogu i Solidarności
W dniach 12 – 14 września 2014 odbyło się III spotkanie

przyjaciół  ATD Czwarty  Świat  w Polsce.  Tegorocznym tematem
spotkania  było  hasło  wybrane  przez  Komitet  17  października:
“Nie  zostawiajmy  nikogo  na  uboczu.  Myślmy,  decydujmy
i działajmy  wspólnie.” W  małych  grupach  dyskusyjnych
zgłębialiśmy  temat  i  próbowaliśmy  odpowiedzieć  na  pytania,
co to znaczy pozostawać na uboczu oraz jakie są tego przyczyny.
Zastanawialiśmy się wspólnie nad działaniami, jakie każdy z nas
podejmuje, aby nie wykluczać innych oraz jak możemy realizować
idee hasła „Myślmy, decydujmy i działajmy wspólnie” w praktyce.
Podkreślaliśmy  znaczenie  zaangażowania  w  proces  tworzenia
projektów  osób,  które  zwykle  są  jedynie  usługobiorcami.
Mówiliśmy  o  sile,  jaką  daje  nam  grupa,  o  wzajemnym
zrozumieniu oraz o różnicach, które nas wzbogacają. Spotkanie w
gronie  przyjaciół  ATD  było  okazją  do  refleksji  na  temat
zaangażowania  każdego  z  nas  w  walkę  z  ubóstwem

i wykluczeniem  społecznym  oraz  jak  możemy  wspierać  siebie
nawzajem, aby nikogo nie pozostawiać na uboczu.

Z  kielecką  grupą  zastanawialiśmy  się,  w  jaki  sposób
kontynuować  obecność  ATD  w  Kielcach.  Zrozumieliśmy,  że  dla
grupy  ważne  są  spotkania  odbywające  się  raz  w  miesiącu,
na których dyskutuje  się  o  sprawach ważnych dla  uczestników,
a które  pełnią  również  funkcję  wzajemnego  wsparcia.
Na pierwszym spotkaniu po kilku miesięcznej przerwie ustaliliśmy
regulamin  spotkań,  a  następnie  pracowaliśmy  nad
przygotowaniami do obchodów 17 października. Była to okazja
do poznania nowych ludzi, którzy zaczęli regularnie uczestniczyć
w  spotkaniach.  Jest  wielu  przyjaciół  ATD  w  Kielcach,  którzy
z różnych  powodów  nie  mogą  uczestniczyć  w  spotkaniach,
ale chcą  utrzymywać  kontakt  i  wymieniać  się  wiadomościami,
bo w ten sposób mogą czuć się częścią Ruchu.



Polska delegacja w Dublinie - 17 października 



17 października17 października
17  października  obchodziliśmy Międzynarodowy  Dzień

Walki  z  Ubóstwem  pod  hasłem:  “Nie  zostawiajmy  nikogo
na uboczu. Myślmy, decydujmy i działajmy wspólnie.” Tego dnia
w wielu miejscach na świecie odbywały się pochody, spotkania,
projekcje filmowe i  inne inicjatywy, które miały zwrócić uwagę
opinii publicznej na problem biedy i wykluczenia społecznego.

ATD  Polska  wspólnie  z  Fundacją  Wspierania  Rodziny
“KORALE”  i  Stowarzyszeniem  “Grupa  Pedagogiki  i  Animacji
Społecznej  –  Praga  Północ”  zorganizowało  wydarzenie
w Warszawie, którego program był wynikiem pracy grupy, która
spotykała  się regularnie przez  kilka  tygodni  w ramach Spotkań
Dialogu i Solidarności. W skład grupy roboczej wchodziły osoby
doświadczające  ubóstwa,  ale  też  wolontariusze,  specjaliści,
przedstawiciele  innych  organizacji,  którzy  pracowali  razem nad
przygotowaniem  obchodów.  W  trakcie  spotkania  został
wyświetlony film o ojcu Józefie Wrzesińskim, pokazujący początki
powstawania Ruchu ATD: “50 lat walki z ubóstwem”. Można było
również  wziąć  udział  w dyskusji  na  temat  biedy  i  wykluczenia
społecznego.  Wśród  uczestników  spotkania  były  osoby
zainteresowane  wydarzeniem  oraz  przedstawiciele  instytucji
i organizacji,  którym  bliski  jest  problem  ubóstwa:  m.in.  EAPN
Polska, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, Ośrodek Pomocy
Społecznej.

Międzynarodowy Dzień Walki  z Ubóstwem jest  bardzo
ważnym dniem dla grupy ATD Czwarty Świat  w Kielcach, która
od wielu lat przygotowuje obchody razem z innymi organizacjami
pozarządowymi  i  przedstawicielami  instytucji  publicznych

w Kielcach.  W tym roku współorganizatorami  wydarzenia  obok
ATD Polska byli: Miasto Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Kielcach,  Caritas  Diecezji  Kieleckiej,  Stowarzyszenie  Nadzieja
Rodzinie  w  Kielcach,  Bank  Żywności  w  Kielcach.  Tradycyjnie
obchody rozpoczęły się przy Płycie Praw Człowieka, wokół której
zgromadziło się ponad 50 osób,  obecny był  również prezydent
miasta Kielce i inni przedstawiciele władz lokalnych. Umieszczono
na  krzyżu  upamiętniającym  ofiary  nędzy  tablicę  z  kolejnymi
nazwiskami  osób  bezdomnych,  które  odeszły  w  2014  roku.
Obchody zakończyły  się  wystąpieniem Terelizy  Braun na temat
historii  powstawania  Ruchu  ATD  w  Kielcach  oraz  krótką
prezentacją projektów ATD w Warszawie przez Gevorga Kehyan
i projekcją filmu “50 lat walki z ubóstwem”. 

W  tym  roku  delegacja  ATD  Polska  została  zaproszona
również na obchody 17  X w Irlandii. Spędziła 4 dni w Dublinie,
podczas  których  spotkała  przyjaciół  ATD  Irlandia,  starała  się
zrozumieć  sytuację  ludzi  doświadczających  ubóstwa  i  system
wsparcia, jaki oferuje Irlandia dla osób najbardziej zagrożonych
wykluczeniem.  Zobaczyła  także  jak  funkcjonuje  organizacja  –
North  West  Inner  City  Training  &  Development  dla  kobiet
uzależnionych  i  obejrzała  film  stworzony  przez  uczestniczki
warsztatów teatralnych. Spotkanie z osobami, które mają trudne
doświadczenia życiowe wywarło bardzo silne wrażenie na naszej
delegacji,  a  jednocześnie  pojawiło  się  poczucie  solidarności
i więzi  z  osobami,  których  historie  są  tak  bliskie  życiu  naszym
przyjaciołom w Polsce. W trakcie ceremonii obchodów 17 X nasza
grupa wygłosiła przesłanie, przygotowane w imieniu ATD Polska.



Spotkania Dialogu i Solidarności w Kielcach



Warsztaty ,,Wrzesiński''Warsztaty ,,Wrzesiński''
“Warsztaty  Wrzesiński”  to  prowadzone  przez

wolontariuszy  Ruchu  ATD  spotkania  z  osobami  profesjonalnie
zajmującymi się problemem wykluczenia społecznego i ubóstwa.
Odbywające się co dwa miesiące zebrania mają służyć wymianie
doświadczeń  i  wzajemnemu  uczeniu  się:  naukowcy  oraz
przedstawiciele innych organizacji pozarządowych i administracji
publicznej służą swoją wiedzą i doświadczeniem. Eksperci życia
Ruchu ATD i wolontariusze dzielą się własnymi doświadczeniami
i przemyśleniami. W ramach spotkań staramy się też nawiązywać
do myśli o. Wrzesińskiego, założyciela Ruchu ATD: przypominać
jego refleksje i badać ich aktualność dla nas dzisiaj.

W roku 2014 warsztaty odbywały się dzięki gościnności
Redakcji  Więzi  (do  wakacji)  oraz  Collegium  Civitas
(po wakacjach).

Spotkanie  styczniowe  poświęcone  było  dyskusji  nad
dopiero  co  przyjętymi  rządowymi  założeniami  długofalowej
polityki  senioralnej  w  Polsce  na  lata  2014-2020.  Rozmowa
dotyczyła  pięciu  wskazanych  w  dokumencie  obszarów
kluczowych:  (1) zdrowie  i  samodzielność,  (2) aktywność
zawodowa,  (3) aktywność  edukacyjna,  społeczna  i  kulturalna,
(4) „srebrna gospodarka”, (5) relacje międzypokoleniowe.

W  marcu  zapoznawaliśmy  się  z  raportem  o  sytuacji
mieszkaniowej w Polsce oraz projektem badań Andrzeja Zybały
dotyczącym  polityki  mieszkaniowej  władz  Warszawy  –  badań
mających  na  celu  uzyskanie  informacji  o  liczbie  i  standardzie
mieszkań  socjalnych  i  komunalnych,  szacowanemu
zapotrzebowaniu  na  nie  oraz  planowanym  kierunku  rozwoju
warszawskiej polityki mieszkaniowej.

Warsztaty w maju dotyczyły protestów opiekunów osób
niepełnosprawnych  i  ich  sytuacji.  Zagadnienie  zostało
zaprezentowane  przez  Rafała  Bakalarczyka,  który  zarówno
uczestniczył  w  protestach,  jak  i  zajmował  się  tą  problematyką
z perspektywy  naukowej.  W  drugiej  części  spotkania
przygotowywaliśmy  się  do  konsultacji  projektu  Programu
współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015 –
2017.

Po  wakacyjnej  przerwie,  w  październiku,  Elżbieta
Tarkowska  wprowadziła  nas  do tematu  „Nowe formy miejskiej
aktywności  a  wykluczenie  społeczne”.  Omawialiśmy  kwestię
miejsca  problemów  społecznych,  wykluczenia  i  ubóstwa
w działalności  tzw.  nowych  ruchów  miejskich  oraz  w  nowych
formach uczestnictwa w kulturze.



Festiwal Lata na osiedlu Dudziarska



RzecznictwoRzecznictwo
Istotną  częścią  działalności  Ruchu  ATD  jest  praca

na rzecz  zmian  systemowych  służących  zmniejszeniu  ubóstwa
i przeciwdziałaniu  wykluczeniu  społecznemu.  W  tym  celu
współpracuje  z  innymi  organizacjami  pozarządowymi,  jest
aktywnym członkiem Polskiego Komitetu European Anti-Poverty
Network  (PK  EAPN),  Polskiej  Rady  Organizacji  Młodzieżowych
(PROM).

W 2014  roku ponownie  zaangażowaliśmy się  w prace
Komisji Dialogu Społecznego (KDS) do spraw Cudzoziemców i KDS
do  Spraw  Najuboższych,  które  są  wsparciem  współpracy
organizacji  pozarządowych  i  władz  miasta.  Daje  nam
to możliwość  bardziej  bezpośredniego  kontaktu  z  osobami
odpowiedzialnymi  za  decyzje  i  jednocześnie  poszukiwanie
partnerów  do  dialogu  oraz  sojuszników  w  projektowaniu
i wdrażaniu zmian. 

24  czerwca  2014  przedstawiciele  Ruchu  ATD
uczestniczyli w konsultacjach dotyczących programu współpracy
Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  organizacjami
pozarządowymi. Ze strony ATD przede wszystkim kładliśmy nacisk
na problem sposobu prowadzenia konsultacji.  Zasugerowaliśmy
m.in.  tworzenie  zespołów  doradczych,  do  których  należałyby
również  osoby  bezpośrednio  doświadczające  dyskutowanych
problemów lub osoby faktycznie je reprezentujące. Podkreślono
także, że akty normatywne powinny być rutynowo konsultowane
przez  środowiska,  których dotyczą,  a  nie  tylko w wyjątkowych
przypadkach.

Od lipca 2014 dwóch przedstawicieli  ATD Polska brało
udział w konsultacjach i przygotowaniu Raportu Alternatywnego
do  Raportu  Rzeczpospolitej  Polskiej  z  realizacji  zapisów
Konwencji  o  prawach  dziecka,  który  2  lutego  2015  został
przedstawiony Komitetowi Praw Dziecka w Genewie, a 17 lutego
przekazany  do  publicznej  informacji  w  Polsce.  W  czasie
konsultacji zwracaliśmy szczególną uwagę na wyjątkowo trudną
sytuację  rodzin  wielodzietnych  i  tych,  w  których  żyją  osoby
z niepełnosprawnością.  W  kontekście  walki  z  ubóstwem  dzieci
podkreślaliśmy też  rolę  wsparcia  dla  rodziców jako pierwszych
osób tworzących dla dzieci środowisko życia i rozwoju.

We  wrześniu  w  ramach  Ogólnopolskiego  Forum
Inicjatyw  Pozarządowych  nasi  przedstawiciele  włączyli  się
w dyskusję  na  temat  wagi  języka,  którym  posługujemy  się
na co dzień  w  ramach  różnych  działań  pomocowych
i wspierających.

W  dniach  23-24  października  uczestniczyliśmy
w konferencji  “Investing in  children” współorganizowanej  przez
Polski  Komitet  EAPN.  Była  to  okazja  do  zapoznania  się
z projektami  dotyczącymi  poprawy  sytuacji  dzieci  i  rodzin
w różnych  krajach,  wymiany  informacji  na  temat  dobrych
praktyk i  budowania  partnerstw  na  rzecz  zmian  systemowych
dotyczących inwestowania w dzieciństwo.



Festiwal Lata na osiedlu Dudziarska



Ruch ATD w mediachRuch ATD w mediach
– fotorelacja  z  obchodów  Dnia  17  Października  w  Warszawie
na stronie internetowej ops.pl;

– informacje  o  obchodach  Dnia  17  Października  w  Kielcach
na stronach internetowych ekai.pl i mopr.kielce.pl;

– artykuł  ze  strony  Ambasady  Francji  na  temat  wizyty
Ambasadora Pana Pierre'a Buhler, który odwiedził nas 15 grudnia
by podsumować tegoroczne dokonania i poznać nasze plany na
2015 rok;

– “Trzeci świat na Pradze Południe” poranna audycja Radia Dla
Ciebie  (RDC)  na  temat  wspólnego  projektu  remontowego
mieszkańców, Ruchu ATD i Habitat for Humanity;

– “Swój  czy  obcy?”  cykliczna  audycja  w  internetowym
radiownet.pl na  temat  codziennego  życia  imigrantów  i  ich
sytuacji jako członków społeczeństwa polskiego;

– artykuł:  17 OCTOBRE 2014 –  “Ne laissons personne de côté
(Nie zostawiamy nikogo z boku)”,  wywiad Come'a des Bourboux
który  pozwolił  jeszcze  lepiej  przedstawić  działania  Ruchu
społeczności francuskiej w Polsce.





Wspierają NasWspierają Nas
Działania Ruchu ATD w Polsce nie byłyby możliwe bez

zaangażowania wieloletnich i  dopiero co poznanych przyjaciół.
Regularnie  lub  zadaniowo  wspiera  nas  grupa  około  100
wolontariuszy w bardzo zróżnicowanym wieku.

Ekipa  stała  wolontariuszy  długoterminowych
pracujących  w  Warszawie  pozostaje  w  ciągłym  kontakcie  z
wolontariuszami w celu realizacji projektów Stowarzyszenia.

Warunki  zaangażowania  stałych wolontariuszy
są dostępne na stronie internetowej: www.atd.org.pl

W  2014  w  ekipie  stałej  w  Warszawie  pracowali:
Stanisław Franczak, Christel Garcia, Côme des Bourboux, Beata
Kowalska, Gevorg Kehyan, Oleksii Teliuk i Magda Bronikowska.

W 2014 roku w sumie ponad 35 osób w Polsce wsparło
finansowo  Stowarzyszenie.  Takie  darowizny  pozwalają
na realizację  projektów  skierowanych  do  osób  najbardziej
opuszczonych i  najbardziej dotkniętych przez los, które często
nie mogą brać udziału w projektach finansowanych z pieniędzy
publicznych.  Wielu  z  darczyńców  regularnie  wspiera
Stowarzyszenie i właśnie to wsparcie ze strony przyjaciół daje
nam  coraz  większą  możliwość  budowania  wraz  z  osobami
najuboższymi prawdziwej przestrzeni wolnego działania i walki
z wykluczeniem społecznym.

Ogromnym  wsparciem  dla  naszych  projektów jest
współpraca  z  innymi  organizacjami:  ze  Stowarzyszeniem  Barka
w Strzelcach  Opolskich,  Towarzystwem  Przyjaciół  Dzieci  Ulicy
im. Kazimierza  Lisieckiego  Dziadka,  Stowarzyszeniem Interwencji
Prawnej,  Fundacją  dla  Wolności,  Fundacją  Towarzystwa  Więź,
Collegium Civitas,  Habitat  for Humanity,  MOPR w Kielcach,  OPS
Praga Południe oraz Urzędem ds. Cudzoziemców. Wspierają Nas
też stale Ambasada Francuska, Renault Polska, Fundacja Entraide.

W  2014  roku  nasze  projekty  były  finansowane  m.in.
z dotacji:  Miasta  st.  Warszawa,  Urzędu  ds  Cudzoziemców,
Programu UE Europa dla Obywateli, Programu dla Młodzieży Rady
Europy, Fundacji ch (Konfederacji Szwajcarii).

Wśród  wsparcia  w 2014 należy  wyróżnić  darowiznę od
Stowarzyszenia  “Les muguets  de l'espoir”,  które przez  Fundację
ATD  Francja przekazało  nam  środki  na  realizację  Biblioteki
Podwórkowej na Os. Dudziarska i organizację Krajowego Spotkania
Ruchu ATD w Sielpi.

Ponadto,  podobnie  jak  w  ubiegłym  roku,  działalnośćPonadto,  podobnie  jak  w  ubiegłym  roku,  działalność
Stowarzyszenia  Stowarzyszenia  w  ok.  70%  była  finansowana  w  ramachw  ok.  70%  była  finansowana  w  ramach
„międzynarodowej solidarności” Ruchu ATD Czwarty Świat „międzynarodowej solidarności” Ruchu ATD Czwarty Świat (patrz(patrz
punkt  ,,Finanse”).  W dużej  mierze  jest  to  wsparcie  finansowepunkt  ,,Finanse”).  W dużej  mierze  jest  to  wsparcie  finansowe
darczyńców  z  Francji,  dzięki  któremu możemy się  rozwijać.  Wdarczyńców  z  Francji,  dzięki  któremu możemy się  rozwijać.  W
imieniu  wszystkich  członków  stowarzyszenia  wimieniu  wszystkich  członków  stowarzyszenia  w  Polsce,Polsce,
dziękujemy tym przyjaciołom.dziękujemy tym przyjaciołom.

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


Krajowe Spotkanie ATD w Sielpi



Życie StowarzyszeniaŻycie Stowarzyszenia
22  marca  2014  w  czasie  Walnego  Zgromadzenia

Stowarzyszenia  Przyjaciół  Międzynarodowego  Ruchu  ATD
Czwarty Świat w Warszawie odbyły się wybory do organów władz
Stowarzyszenia.

Funkcję  Prezesa  ponownie  pełni  Anna  Owczarska-
Osinska. Pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu to: Cezary
Bieniaszewski,  Anna  Śleźnik,  Maria  Jarmuszczak,  Magdalena
Macińska, Andrzej Zybała, Agata Nankiewicz. Komisję Rewizyjną
tworzą Urszula  Radziszewska,  Monika  Mazurkiewicz  i  Krzysztof
Magdziak.

Miło  nam  poinformować,  że  od  kwietnia  2014  roku
Stowarzyszenie  posiada  status  Organizacji  Pożytku  Publicznego
(OPP).

Członkiem  Stowarzyszenia  został  również  Stanisław
Franczak,  który  opuścił  ekipę  stałą  i  uczestniczy  w działaniach
Ruchu z nie mniejszym zaangażowaniem choć w innej roli.

Na  początku  2015  roku  Anna  Rurka  została
Przewodniczącą  Konferencji  Międzynarodowych  Organizacji
Pozarządowych przy Radzie Europy (Conference of International
NGOs).

Na koniec 2014 Stowarzyszenie liczyło 42 członków.
1.Cezary Bieniaszewski – Kielce
2.Elzbieta Bolewska-Kocór – Warszawa
3.Tereliza Braun – Kielce
4.Piotr Broda-Wysocki – Warszawa
5.Agnieszka Kaczanowska-Czmyr – Kraków
6.Ks. Andrzej Drapała – Kielce
7.Cezary Gawryś – Warszawa
8.Marta Hamerszmit – Warszawa
9.Maria Jarmuszczak – Warszawa
10.Louis Join Lambert – Francja
11.Agnieszka Kaszkur – Warszawa
12.Elżbieta Kauch – Kielce
13.Pierre Klein – Irlandia
14.Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz – Warszawa
15.Justyna Kozubska-Knop – Kielce
16.Magdalena Macińska – Warszawa
17.Krzysztof Magdziak – Górzno
18.Agnieszka Drelich-Magdziak – Górzno
19.Monika Mazurkiewicz – Kielce
20.Tomek Medyński – Kielce/Kraków
21.Jarosław Miarka – Kraków

22.Izabela Moskwa – Kielce
23.Agata Nankiewicz – Warszawa
24.Anna Owczarska-Osinska – Warszawa
25.Grażyna Pisarczyk – Kielce
26.Tamara Pocent – Warszawa
27.Urszula Radziszewska – Kielce
28.Anna Rurka – Francja
29.Justyna Skuza – Kielce
30.Zdzislaw Skuza – Kielce
31.Bogumiła Słapek – Kielce
32. Anna Śleznik – Kielce
33.Zofia Waleria Stelmaszuk – Warszawa
34.Ryszard Szarfenberg – Warszawa
35.Antoni Tercha – Strzelce Opolskie
36.Katarzyna van Baren-Nawrocka – Holandia
37.Stefan Wilkanowicz – Kraków
38.Andrzej Zoll – Kraków
39.Andrzej Zybała – Warszawa
40.Anna Wierzbicka – Warszawa
41.Stanisław Franczak – Warszawa
42.Isabelle Perrin – DG Międz. Ruchu ATD, Francja



Przychody (zł) Rok 2014 % Rok 2013 % Rok 2012 %
Składka członkowska 420 0 580 0 300 0

224203 71 70 57
16500 5 3 7
18501 6 8 19

Sponsorzy 30850 10 10 12
27153 9 8 3

0 0 0 1
Przychody finansowe – odsetki 345 0 0 0

Razem 317972 100 100 100

Koszty (zł) Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012
Koszty realizacji  zadań statutowych 300437 90 94 95
Koszty administracyjne 33485 10 6 5
Koszty finansowe 1744 0 6 0 8 0

Razem 335666 100 100 100
Zysk lub strat (zł) -17992,94 22762,26

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne 156871 47 38 35

Dotacje Fundacji oraz Ruchu ATD 294 640 222 482
Granty ze środków publicznych w Polsce 14 000 27 344
Granty ze środków publicznych z zagranicy 33 759 73 896

41 000 46 192
Darowizny osób fizycznych (z Francji i  Polski) 34 107 13 025
Dobrowolny udział w kosztach spotkań i pozostałe przychody 4 525

1 457 1 787
419 543 389 551

371 303 372 352
25 472 19 311

396 781 391 671
-2 120

152 411 136 889



Finanse Ruchu ATD Polska w skrócieFinanse Ruchu ATD Polska w skrócie
Zarządzanie  finansami  Stowarzyszenia  opiera  się  przede

wszystkim  na  dwóch  dokumentach  Międzynarodowego  Ruchu  ATD
Czwarty  Świat:  Karcie  etyki  finansowej  oraz  Etyce  finansowej
międzynarodowego  wolontariatu  długoterminowego.  Określają  one
zasadność  i  cele  wydatków,  charakteryzują  zasady  zatrudnienia,
wyznaczają kierunek rozwoju. Międzynarodowa solidarność pomiędzy
lokalnymi ekipami Ruchu ATD gwarantuje Stowarzyszeniu wsparcie ze
strony  Fundacji  ATD  Quart  Monde  France  i  zarazem  obliguje
do stawiania  sobie  celów  stopniowego  uniezależniania  się
finansowego i wspierania ekip w innych krajach.

.Wydatki  Stowarzyszenia  poniesione  na  działalność
statutową w roku 2014 w porównaniu z 2013 były mniejsze o kwotę
70  865,75  zł  natomiast  przychody  były  mniejsze  o  kwotę
100 459,06 zł.

Środki otrzymywane przez Stowarzyszenie jako dobrowolny
udział  finansowy  uczestników  projektów  nie  są  wykazywane  jako
przychody,  lecz  uwzględniane  jako  pomniejszenie  kwot  kosztów
projektów.

Przychody  Stowarzyszenia  w  2014  roku  pokryły  wszystkie
wydatki na działalność statutową, ale wynik finansowy za 2014 rok
jest  ujemny  (-17  992,94  zł)  ze  względu  na  nieco  wyższe  koszty
administracyjne oraz próbę zmniejszenia kwot wsparcia finansowego
ze strony Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat.

Sprawozdanie  finansowe  2014  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  sali
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  też
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.  224  203  zł  za  rok  2014,  sytuacja  finansowa
Stowarzyszenia jest dobra.

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  roku  2014  Stowarzyszenie  uzyskało  status  organizacji
pożytku publicznego, co między innymi zwalnia je z części podatków
oraz  umożliwia  przekazanie  osobom  fizycznym  1%  swoich  podatku
na statutową działalność Stowarzyszenia.

Księgowość  Stowarzyszenia  w 2014 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.



Spotkania Dialogu i Solidarności w Warszawie



Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia- marzec 2014



Od tego roku można przekazać 1% podatku dochodowego na ATD Polska. Wystarczy w formularzu zeznania podatkowego wpisać
KRS: 0000237930.

Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego RUCHU ATD Czwarty Świat w Polsce
Ul. Grenadierów 34 lok. U1

04-073 Warszawa
Tel./fax : 22 616 10 20 lub 505 222 609
e-mail: polska@atd-fourthworld.org

mailto:polska@atd-fourthworld.org
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