




Drodzy przyjaciele,
Rok  2015  był  dla  nas  naznaczony  ogromną

stratą.  Zmarł  wieloletni  członek  ruchu  ATD
w Warszawie  i nasz  przyjaciel,  Artur  Dmoch.
Każdego, kto zetknął się z Arturem, uderzała jego
ogromna żarliwość.  Nieustannie  mobilizował  nas
do zadawania  pytań.  W  jaki  sposób  powinny
działać  systemy  pomocy,  żeby  godność  ludzką
umacniać? W jaki sposób wychodzić na spotkanie
tych  osób,  które  nie  tylko  nie  mają  domu,  ale
może też straciły nadzieję? I najważniejsze: co jako
Ruch możemy zrobić? Przypominał nam, że wciąż
musimy stawiać sobie wysokie wymagania.

Pisząc te słowa doświadczamy ogromnej straty
kolejnego  przyjaciela  Ruchu  ATD,  socjologa,
badaczki  biedy.  Profesor  Elżbieta  Tarkowska
zawsze  w  sposób  pełen  szacunku  mówiła
o osobach, które brały udział w jej badaniach. Nie
były  dla  niej  tylko  zbiorem  danych  i  liczb.
Dostrzegała  ich  dążenia  i marzenia.  W  swoich
pracach  doceniała  partycypacyjne  formy
badawcze,  korzystanie  ze  źródeł  z  historii
mówionej.  Podkreślała,  że  obwinianie  osób
najuboższych o ich sytuację nie ma nic wspólnego
z  obiektywizmem  naukowym.  W swoich
badaniach  i  publikacjach  uparcie  wracała
do problemu ubóstwa i wykluczenia, pokazując, że
nie  wszystko  o  nim  wiemy  i  nie  wszystko
rozumiemy.

Bycie znakiem nadziei może oznaczać wytrwałe
przychodzenie do miejsc, w których już jesteśmy,
jak  na  przykład  w  ośrodku  dla  uchodźców,
do którego  co  tydzień  wolontariusze  ATD
przychodzą z książkami. W gorączce dyskusji  nad
przyjmowaniem uchodźców, ważne są świadectwa
osób,  które  są  blisko  uchodźców  na  co  dzień,
zachęcamy  więc  do  posłuchania  nagrania
rozmowy  z  Loszą,  która  odbyła  się  w  Polskim
Radiu.

Rok 2015 przypomniał nam, jak ważne jest dla
nas wsparcie członków stowarzyszenia i przyjaciół
Ruchu,  które  objawiać  się  może  w  drobnych
gestach  w  ważnych  sprawach.  Latem  2015
poprosiliśmy  o  wsparcie  finansowe  dla
zorganizowania  Festiwalu  Lata  na  Dudziarskiej,
na które odpowiedziało wiele osób i dzięki czemu
mogliśmy ponownie zorganizować to wydarzenie,
które stało się radosną tradycją.

Radość  zobaczycie  też  na  entuzjastycznych
twarzach  młodych  ludzi  z  projektu  Djynamo,
którzy  spotykali  się  regularnie  w  Warszawie,
uczestniczyli  w  spotkaniach  międzynarodowych
oraz prowadzili warsztaty letnie w Mięcierzynie.

Ucieszyło  nas  też  zaproszenie  na  spotkanie
animatorów  kultury  w  Górznie,  zorganizowane
przez  członków  Ruchu  Agnieszkę  i  Krzysztofa
Magdziaków.  Była  to  okazja  do rozmowy o tym,
w jaki  sposób  można  włączyć  w  działania
kulturalne  osoby  doświadczające  wykluczenia.
Każda  taka  inicjatywa  członków  Stowarzyszenia
i Ruchu  jest  ważna  i  pokazuje,  że  każdy  może
wnieść do ATD coś cennego. Czekamy na kolejne
pomysły i inicjatywy!

Życzę miłej lektury!

Magdalena Macińska

w  imieniu  Zarządu  Stowarzyszenia  Przyjaciół
Międzynarodowego  Ruchu  ATD  Czwarty  Świat
w Polsce, marzec 2016
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Biblioteka Podwórkowa w Ośrodku dla Cudzoziemców w Warszawie, wrzesień 2015
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Biblioteki Podwórkowe
Jednym z  najdłużej  istniejących działań  Ruchu ATD

Czwarty  Świat  jest  Biblioteka  Podwórkowa  – obecna
tam,  gdzie  dostęp do kultury i  nauki  jest  utrudniony.
Dzieci,  całe  rodziny wraz  z  wolontariuszami spotykają
się  w  ramach  BP  w  ponad  30  krajach,  w Polsce  od
ponad 7 lat.

Cele  Bibliotek  Podwórkowych  są  bardzo  różne.
Możemy  wśród  nich  wyróżnić  ułatwienie  dostępu  do
kultury  i  edukacji,  rozbudzanie  ciekawości  świata
i uważności  na  potrzeby  innych,  rozwijanie  talentów,
wzmacnianie relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi, ale
też odkrywanie ogromnego potencjału wśród lokalnych
społeczności.  Realizowanie  tak  wielu  zadań  jest
możliwe  dzięki  regularnemu  zaangażowaniu
wolontariuszy  i  wykorzystaniu  książki  jako  medium
w procesie  odkrywania  świata,  który  nas  otacza
i tworzenia tego, który jest w nas. Wspólne spotkanie
i zagłębienie  się  w  lekturę  w  atmosferze  wolności
i akceptacji  pozwala  dzieciom  na  budowanie  własnej
osobowości  oraz  uczenia  się  szacunku  dla  drugiego
człowieka.

W  2015  roku  w  Warszawie  prowadziliśmy  dwie
Biblioteki Podwórkowe, które były kontynuacją działań
z wcześniejszych lat - w Ośrodku dla Cudzoziemców na
Targówku i na Osiedlu Dudziarska na Pradze Południe.
Uzupełnieniem regularnych spotkań w ramach Bibliotek
były wydarzenia organizowane wspólnie przez rodziny
i wolontariuszy. Mogliśmy też liczyć na partnerstwa ze
strony  Urzędu  ds  Cudzoziemców,  Fundacji  Ocalenie
i Towarzystwa  Przyjaciół  Dzieci  Ulicy  im.  Lisieckiego
"Dziadka". Dzięki wspólnemu zaangażowaniu odbyły się
Festiwal  Lata  i  Festiwal  Nauki  na Osiedlu  Dudziarska,

wycieczki,  Święto  Wiosny,  Dzień  Otwarty,  Dzień
Uchodźcy  i  spotkania  integracyjne  w  Ośrodku  na
Targówku. Rodziny nie tylko korzystały z zaplanowanych
atrakcji,  ale  też  brały  aktywny  udział  w  ich
przygotowaniu i prowadzeniu.

W  2015  na  Targówku  kontynuowaliśmy  także
współpracę z Fundacją dla Wolności. Pomogło nam to
zapewnić  rodzinom  bardziej  kompleksowe  wsparcie.
Wycieczki  dały  możliwość  wspólnego,  rodzinnego
odpoczynku,  a  spotkania  i  dyskusje  mam i  młodzieży
stały  się  podstawą  do  nowych  inicjatyw  w  ramach
współpracy z UdSC i ze szkołą. Organizowaliśmy również
spotkania,  na  których  dzięki  otwartości  mam
mieszkających w Ośrodku mogliśmy poznawać lepiej ich
kulturę przez kuchnię, tańce i poezję.

Specyfiką  Ośrodka  na  Targówku  jest  duża  rotacja
mieszkańców.  Ogromnym wyzwaniem stojącym przed
nami  jest  kontynuowanie  wsparcia  dla  rodzin
w sytuacji,  gdy dzieci  nie uczestniczą już  w Bibliotece
Podwórkowej.

Cieszymy  się,  że  nadal  możemy  towarzyszyć
rodzinom  na  Osiedlu  Dudziarska.  W  czasie  Bibliotek
Podwórkowych mamy kontakt z dziećmi, które zupełnie
niedawno rozpoczęły swój kontakt ze szkołą i edukacją.
Mogliśmy obserwować,  jak się rozwijają i  wspierać je
w ćwiczeniu  nowo  nabytych  umiejętności  takich  jak
czytanie czy liczenie. Rodzice i inni mieszkańcy Osiedla
bardzo  wspierali  nas  w  organizacji  Festiwali  – Lata
i Nauki,  które  już  na  stałe  wpisały  się  w  kalendarz
wydarzeń w społeczności. Widzimy, że mieszkańcy mają

swoje ulubione aktywności np. gotowanie, piłka nożna,
praca  reporterska,  ale  też  z  dużą  ciekawością  chłoną
inne  działania,  takie  jak  teatr  czy  programowanie
robotów. W minionym roku zauważyliśmy coraz więcej
zmian.  Rodziny  wyprowadzają  się,  by  zamieszkać
w innych  miejscach  w  Warszawie.  Byli  też  rodzice,
którzy  w  poszukiwaniu  lepszej  przyszłości  dla  siebie
i dzieci zdecydowali się na wyjazd za granicę. Cieszymy
się, że rodziny budują sobie lepszą przyszłość, ale to też
stawia  przed  nami  pytania,  jak  utrzymywać  z  nimi
kontakt i jak  wspierać tych, którzy zostają.

Głos wolontariusza:

Magda:  Myślę, że po tych 2 latach mogę po prostu
stwierdzić,  że  lubię  chodzić  na  Biblioteki.  Że  jest  to
rodzaj  pewnego przyzwyczajenia,  ale  z  tych dobrych,
które niepostrzeżenie stają się ważną częścią twojego
życia.  Lubię  te  dzieci  i  jest  ważne dla  mnie,  żeby  się
z nimi spotykać. Wydaje mi się, że na początku ważna
była dla mnie sama idea dawania komuś mojego czasu
i spędzania go na czytaniu książek. Myślę, że za moim
uczestnictwem  w  Bibliotekach  stoi  też  głęboka  wiara
w to, że świat za pomocą małych czynów może stać się
odrobinę lepszym miejscem. Miałam okazję nauczyć się
ogromnie  dużo  o  dzieciach  (od  dzieci)  z  Dudziarskiej
i wierzę,  że  przyczyni  się  to  do  lepszego  rozumienia
przeze  mnie  świata.  Oczywiście  chodzi  też  o  to,
że bardzo  trudno  jest  mi  zrozumieć,  że  mogą  istnieć
miejsca jak Dudziarska i  że wydaje mi się  to głęboko
niesprawiedliwe.
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Spotkanie letnie w Mięcierzynie, sierpień 2015
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Tapori
W  ramach  międzynarodowego  ruchu  przyjaźni

i solidarności  Tapori  odbyły  się  dwie  kampanie,
w których  wspólnie  z  dziećmi  z  całego  świata
uczestniczyły grupy z Polski.

Wiosennej kampanii „Zróbmy coś fajnego razem”
przyświecała  myśl,  że  wszyscy  ludzie  mając
różnorodne  doświadczenia  i  umiejętności,  żyjąc
w bardzo różnych warunkach, mogą razem z innymi
tworzyć  świat  oparty  na  współpracy  i  szacunku.
Podczas zajęć zachęcaliśmy dzieci do rozmów o tym,
kim  jesteśmy,  kim  są  nasi  przyjaciele  i  co  fajnego
potrafimy zrobić wspólnie z innymi.

W  trakcie  jesiennej  kampanii  pod  tytułem
„Zobacz!  Mieszkam  tutaj”  animatorzy  Tapori
rozmawiali  z  dziećmi  o  miejscach,  w  których  żyją,
spędzają  wolny  czas,  do  których  są  przywiązane.

Dla dzieci była to okazja, aby zaprezentować swoje
podwórko,  świetlicę,  szkołę,  miasteczko
i opowiedzieć o ważnych miejscach w ich życiu, gdzie
się uczą, spotykają się z przyjaciółmi, spędzają swój
wolny  czas.  Czasami  dzieci  mówiły  także  o  tym,
co ich  zdaniem  warto  zmienić  lub  ulepszyć
w najbliższym otoczeniu.

Oskar, 12 lat , Pszczółki:

„Najbardziej lubię mieszkać w Pszczółkach. Można
spotkać  się  gdziekolwiek  chcesz.  Spotkasz  się  na
Orliku, w Parku Lipowym, w szkole, na placu zabaw,
na podwórku lub gdziekolwiek indziej...  Chciałbym,
żeby  odbudowano  na  placu  zabaw  część  dla
starszych.  Jednym  z  moich  ulubionych  miejsc  jest
szkoła,  gdyż  uczę się  nowych rzeczy,  poznaję  stare
tajemnice Polski i przebywam z przyjaciółmi.”

Grupa  dzieci  z  ośrodka  dla  cudzoziemców
na Targówku pisze o swoim doświadczeniu:

„Lubimy w ośrodku świetlicę… Chcemy, aby tam,
gdzie  mieszkamy  było  czysto…  Ważny  jest  dobry
pokój  telewizyjny,  czysta  łazienka  i  aby  nie  było
zamkniętych ośrodków”.

W  obu  kampaniach  uczestniczyły  dzieci
z warszawskiej  ulicy  Dudziarska,  świetlicy
środowiskowej  „Chata”  w  Markach,  specjalnego
ośrodka  szkolno-wychowawczego  w  Jeleniej  Górze,
grupa  młodych  wolontariuszy  z  SP  №1  w  Legnicy,
dzieci  z  ośrodków  dla  cudzoziemców w Warszawie

i Kętrzynie oraz z rodzin przyjaciół ATD.

Podczas  letnich  wakacji  grupa  wolontariuszy
z Warszawy  wraz  z  członkami  stałej  ekipy  ATD
odwiedziła  grupę  dzieci  i  wychowawców
z zaprzyjaźnionej  szkoły  w  Mięcierzynie  pod
Gnieznem.  W  trakcie  dwóch  dni  warsztatów
wolontariusze ATD wspólnie z nauczycielami szkoły w
Mięcierzynie  poprowadzili  zajęcia  plastyczne,
ruchowe  i  teatralne.  Uczniowie  szkoły  zrobili
pamiątkowe  kartki,  które  wysłali  do  różnych  grup
Tapori  w  Polsce.  W  2015  roku  dzięki  współpracy
stałej ekipy ATD z  Tapori International ruszyła nowa
strona  internetowa  Tapori  w  języku  polskim
pl.tapori.org. Można  na  niej  znaleźć  informacje
o kampaniach,  zajęciach,  zobaczyć  prace  zrobione
przez dzieci z Polski z kilku ostatnich lat. Na stronie
znajdują  się  również  prawdziwe  historie  dzieci
z całego  świata  oraz  informacje  o  tym,  jak
zaangażować się i wspierać projekt Tapori w Polsce
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Wolontariusze podczas Europejskiego Festiwalu Ludzi w Złocieńcu, lipiec 2015
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Djynamo
Djynamo  to  projekt  stworzony  z  myślą

o młodych  ludziach,  którzy  nie  godzą  się
na otaczającą  ich  niesprawiedliwość  i  dążą
do zapewnienia  równych  szans  dla  każdego.
Naszym  wyzwaniem  jest  zgromadzenie  razem
w jednym  projekcie,  młodych  ludzi  z  różnych
środowisk  społecznych,  z  różnymi
doświadczeniami. Uczymy się od siebie nawzajem,
aby  wspólnie  budować  świat,  w  którym  jest
miejsce dla każdego.

W ciągu roku grupa młodzieżowa spotykała się
raz  w  miesiącu,  aby  dyskutować  na  ważne  dla
młodych ludzi tematy, m.in. wykluczenie społeczne,
środowisko,  zaangażowanie  społeczne
i zrównoważony  rozwój.  Młodzież  nie  tylko
aktywnie uczestniczyła w spotkaniach, ale również
przejmowała  inicjatywę  i  brała  na  siebie
odpowiedzialność współorganizowania warsztatów.

Jesienią  grupa  młodzieży  ze  wsparciem
wolontariuszy stałych stworzyła drużynę piłkarską,
aby wziąć udział w wielokulturowym turnieju piłki
nożnej  promującym  grę  fair-play  i  walkę
z rasizmem  w  sporcie.  Na  sukcesy  drużyny  ATD-
Djynamo jeszcze trzeba poczekać, ale nasi gracze
nie mogą się już doczekać, aby spróbować swoich
sił w następnym sezonie.

W  lipcu  grupa  młodych  wolontariuszy  wzięła
udział w Europejskim Festiwalu Ludzi w Złocieńcu,
podczas  którego  ponad  500  osób  z  13  krajów
europejskich  prezentowało  swoją  kulturę,
przełamując  stereotypy,  a  przy  tym  świetnie  się
bawiąc  i  animując  lokalną  społeczność.
W programie  Festiwalu  znalazły  się  wystąpienia
artystycznych  uczestników  z  różnych  krajów,
przedstawienia teatralne, warsztaty kulinarne oraz
zawody  sportowe,  Nasza  grupa  wspierała
organizację Festiwalu, brała udział w warsztatach
teatralnych,  a także  miała  okazję  pozwiedzać
okolicę.

Artur,  Diana,  Eliza,  Magda,  Wiktoria:
„To  pierwsze  tak  duże  wydarzenie,  w  którym
uczestniczymy  jako  wolontariusze.  Zostaliśmy
bardzo  miło  przyjęci  przez  organizatorów
i wolontariuszy, dzięki czemu już od pierwszych dni
mogliśmy się poczuć jak u siebie w domu. Wszyscy
są  uśmiechnięci  i  pomocni.  Zawsze  super  jest
komuś  pomóc,  nawet  przy  sprzątaniu  czy
zmywaniu poznaje się nowych ludzi”.

To już kolejny raz, gdy grupa młodzieży związana
z  ATD  postanowiła  spędzić  wakacje  w  aktywny
sposób  i  odwiedzić  dobrze  znane  miejsca
w Mięcierzynie  i  okolicach  Gniezna.  Młodzi
wolontariusze  przyjechali  do  szkoły
w Mięcierzynie,  aby  przygotować  i  poprowadzić
zajęcia  animacyjne  oraz  warsztaty  dla  dzieci
i młodzieży. W Międzynarodowy Dzień Młodzieży
obchodzony  12  sierpnia,  młodzi  wolontariusze
wspólnie  z  młodzieżą  z  Mięcierzyna  i  okolic
dyskutowali o tym, co należy zmienić, aby świat,
w którym żyją był bardziej przyjazny. Dowiadywali
się  o  różnych  działaniach  młodzieży  na  całym
świecie,  która  tego  dnia  mobilizowała  się,  aby
pokazać politykom i nie tylko, że ważne są dla niej
losy świata.

W  listopadzie  6-osobowa  delegacja  wzięła
udział  w  Europejskim  Spotkaniu  Djynamo
we Francji.  Na  spotkanie  przyjechało  ponad
40 osób  ze  Szwajcarii,  Francji,  Belgii,  Hiszpanii
i Polski,  aby  poznać,  co  robią  inne  grupy
młodzieżowe w swoich krajach w celu wspierania
partycypacji  młodych  ludzi  z  trudnym
doświadczeniem  życiowym.  Nasza  delegacja
poprowadziła warsztat nt. komunikacji, co było nie
lada  wyzwaniem  dla  tak  różnorodnej  językowo
grupy.  Dyskutowaliśmy  również  o  szczycie
klimatycznym  i zrównoważonym  rozwoju,
zaangażowaniu  młodych  ludzi  w  organizację
projektów oraz planach na przyszłość.

9



Spotkanie Dialogu i Solidarności w biurze ATD w Warszawie, luty 2015
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Spotkania Dialogu i Solidarności
Tematem  przewodnim  Spotkań  Dialogu

i Solidarności  była  praca.  Uczestnicy  wspólnie
zdecydowali, że przez cały rok będą zgłębiać tematy
związane z pracą w nieco zmienionej formule, która
ma  ułatwić  partycypację  osób,  które  ze  względu
na swoją  sytuację  życiową  nie  zawsze  mogą
uczestniczyć w spotkaniach. Oprócz comiesięcznych
spotkań, będących płaszczyzną wymiany pomiędzy
osobami  z  trudnym  doświadczeniem  życiowym
a działaczami  społecznymi  i  pracownikami
naukowymi, odbywały się spotkania indywidualne,
na  których  prowadzono  rozmowy  związane
z tematem  przewodnim.  Cykl  spotkań  został
podzielony  na kilka  bloków  tematycznych
dotyczących:  pracy  zarobkowej,  społecznej,  pracy
jako godnego miejsca dla każdego czy dostępu do
pracy dla różnych grup społecznych.

Głosy uczestników:

E: Znam sporo osób, które mają 50 lat lub więcej,
którym  brakuje  do  emerytury  15  lat,  które  całe
życie przepracowały i nagle zostały bez pracy, czują
się niepotrzebne. Uważam, że trzeba to zmienić, bo
zostaje  nam  tylko  praca  na  czarno  lub  najmniej
opłacana,  najmniej  prestiżowa  praca:  opieka,
sprzątanie. I ja też tak się czuję.

R: W ciągu dnia mam dwie prace i to takie dwa
światy.  W  jednej  pracuję  na  czarno  –  roznoszę

ulotki,  gdzie  tylko  dzięki  życzliwości  pracodawcy
co tydzień  dostaję  wypłatę.  Gdyby  chciał  mnie
oszukać, to nie miałby z tym żadnych problemów,
bo nie ma żadnej umowy. Natomiast zgodziłem się
na  to,  bo  mam  drugą  pracę  na  umowę,  Mam
wynagrodzenia  z  jednej  i  z  drugiej  i  mogę
egzystować. Ale naprawdę to dwa światy, ale jedna
uzupełnia drugą, jedna bez drugiej nie może istnieć
w funkcjonowaniu moim finansowym.

P: Czy te głosy, jakie tu wyrażamy czy one chcą
być  słyszane?  Czy  takie  realne  zmiany  da  się
wprowadzić?  No nie  wiem.  Chyba trzeba by było
być  politykiem,  żeby  takie  zmiany  wprowadzić.
Pewnie  trudno  znaleźć  osobę  wykluczoną
społecznie,  która by wiedziała,  jakie  chce  zmiany,
ale ważne, że wie, jakie ma problemy i to już dużo
daje.

W  2015  roku  kielecką  grupę  charakteryzowało
ogromne  zaangażowanie  i  nieustająca  chęć
działania.  W  ciągu  całego  roku  odbywały  się
regularne  spotkania,  na  których  dyskutowano
o sprawach  ważnych  dla  uczestników,  a  także
przygotowywano się do obchodów 17 października.

W dniach 27-30 października w Wijhe, w Holandii
odbyło się spotkanie na temat „Reaching to those
whose contribution is missing” – „Dotarcie do tych,
których uczestnictwa brakuje”.

Nasza  delegacja  –  Krystyna  i  Magda  razem
z wolontariuszami z Holandii, Belgii, Anglii,  Irlandii
i Niemiec dyskutowały na temat tego, co pomaga
w tworzeniu  relacji,  dzieleniu  się  wiedzą
i budowaniu  wsparcia.  Wszyscy  uczestnicy
spotkania  zgodnie  twierdzili,  że  nie  da  się  wiele
zrobić samemu, a współpraca i świadomość, że jest
obok  ktoś,  kto  nas  wesprze,  dodaje  energii  do
działania.  Krystyna: „  W  Brukseli  duże  wrażenie
zrobił  na  mnie  widok  osób  śpiących  na  dworcu.
Myślałam,  że  w tych  bogatych  krajach  nie  ma
ubóstwa.” Spotkanie  pozwoliło  przekonać  się,  że
w różnych krajach sytuacja osób doświadczających
ubóstwa  jest  podobna.  Wszędzie  walczą
ze stereotypami,  wstydem  i  odrzuceniem.
Jednocześnie są zmotywowani do działania na rzecz
pomocy  innym  i  rozwoju  społeczności
w poszanowaniu każdego z jej członków.
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Obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem w Kielcach, październik 2015
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17 października
W tym roku obchody 28. Międzynarodowego Dnia

Walki  z  Ubóstwem  skupiały  się  wokół  działań
w środowisku  lokalnym  oraz  małych  gestów
solidarności z najbardziej wykluczonymi. Wzmacnianie
działań  lokalnych  ma  na  celu  podkreślenie  roli
każdego  człowieka  w  budowania  wspólnej,
zrównoważonej przyszłości, w której nie ma skrajnego
ubóstwa i dyskryminacji.

Międzynarodowy  dzień  Walki  z  Ubóstwem  jest
ważnym dniem dla przyjaciół  skupiających się wokół
ATD  Polska.  W  Kielcach  obchody  rozpoczęto
16 października  tradycyjnym  spotkaniem  przy  płycie
Praw  Człowieka  i  wspólnej  modlitwie  wokół  krzyża
upamiętniającego  ofiary  nędzy.  Jak  co  roku
w organizację obchodów włączyli się aktywnie: Miasto
Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach,
Caritas  Diecezji  Kieleckiej,  Stowarzyszenie  Nadzieja
Rodzinie w Kielcach, Bank Żywności  w Kielcach oraz
ATD  Czwarty  Świat.  Relacja  z  obchodów
17 października  w  Kielcach  znalazła  się  na  portalu:
www.echodnia  .eu

W Warszawie przyjaciele ATD spotkali się w biurze,
aby dowiedzieć się, jak Międzynarodowy Dzień Walki
z Ubóstwem był obchodzony w innych miejscach na
świecie.  Grupa  młodzieży  pod  okiem  Marty
Tymoszczuk  przygotowała  specjalny  utwór  na 17  X,
który zaprezentowała na spotkaniu.

Tekst utworu:

17ty miesiąca dziesiątego
Walka z ubóstwem przez biednego
Co dzień patrząc na ten świata mrok
Musisz zrobić ten kolejny krok

Lecz nędza nas nigdy nie zniszczyła
Pomogła miłość ona nas z biedy uwolniła
Walczymy o to, aby była równość w naszym świecie
Pomożemy ludziom w zimnie strachu czy biedzie

Ubogie życie trudne jest
Złe sytuacje tworzą się
Coraz trudniej wytrzymać ten czas
Wiara jest w nas, wiara jest w nas

Stan świadomości odbiega już do tyłu
I biednych sadzają do wagonów z trotylu
Gdy spotyka ich to gorzkie przeznaczenie
Zrozumieć to można na sposobów wiele (...)
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Spotkanie z księdzem Bonieckim w biurze ATD w Warszawie, grudzień 2015
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Warsztaty „Wrzesiński”
Warsztaty „Wrzesiński” to przestrzeń do wymiany

wiedzy i wzajemnego uczenia się osób zajmujących
się  profesjonalnie  problemem  ubóstwa
i wykluczenia  społecznego  oraz  wolontariuszy
i „ekspertów  życia”  Ruchu  ATD.  Rozmowy  często
poświęcone  są  aktualnym  wydarzeniom,
planowanym  zmianom  w polityce  społecznej
i rozumieniu  sytuacji  osób  doświadczających
ubóstwa. W ramach spotkań uczestnicy starają się
nawiązywać  do  myśli  o. Wrzesińskiego,
przypominać jego refleksje i  badać ich aktualność
dzisiaj.

Na  Warsztatach  Wrzesiński  dyskutowano
o sytuacji  dzieci  ze  środowisk  defaworyzowanych

w szkole.  Mówiono
o projektach  ATD  we
Francji  –  kampanii
dotyczącej  stereotypów
dotykających osoby ubogie
i  broszurce  przygotowanej
specjalnie  dla  dzieci,
a także  o współpracy  przy
projekcie  francuskiej  Rady
Ekonomicznej,  Społecznej
i Środowiskowej  –  „Sukces
w szkole dla każdego”.

Rozmawiano  także  o  tym,  jak  wspierać  dzieci
z rodzin, które nie mogą zapewnić im odpowiednich
warunków  do  wszechstronnego  rozwoju,
na przykładzie doświadczeń polskich i kanadyjskich.

Uczestnicy  warsztatów  mieli  również  okazję
zapoznać  się  z  pracą  nad  badaniami  GUS
dotyczącymi ubóstwa.

Jednym z tematów poruszanych na warsztatach
były  uroczystości  wprowadzenia  do  Panteonu
Genevieve  de  Gaulle-Anthonioz  -  dawnej
uczestniczki  Ruchu  Oporu,  więźnia  obozu
koncentracyjnego,  która  przewodniczyła  Ruchowi
ATD Czwarty Świat przez 34 lata.

Uczestnicy  spotkania  mieli  okazję  zapoznać  się
z postacią,  która  dobrze  rozumiała,  że  „o  biedzie
najwięcej  wiedzą  ludzie,  którzy  jej  doświadczają”
i tę wiedzę potrafiła przekazywać dalej urzędnikom,
politykom w walce o prawa osób ubogich. Artykuł
na temat Genevieve de Gaulle-Anthonioz ukazał się
na  blogu  togetherindignity.wordpress.com
autorstwa Magdaleny Macińskiej.

Z inicjatywy jednego z  uczestników Warsztatów
odbyło  się  spotkanie  z  księdzem  Adamem
Bonieckim, któremu przyjaciele i wolontariusze ATD
przedstawili  pokrótce  misję  oraz  historię
powstawania  Ruchu.  W  dalszej  części  spotkania
dyskutowano  o  dobroczynności  i  wykluczeniu
społecznym  najbiedniejszych.  Ksiądz  Boniecki
wspomniał  o istniejących  wciąż  podziałach
w społeczeństwie,  nawet  u  duchownych.  Mówił
o wzajemnym niezrozumieniu osób potrzebujących
i pomagających.  Ksiądz  Boniecki  wyraził  duże
zainteresowanie działaniami ATD oraz wyraził chęć
ewentualnego spotkania w przyszłości.
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Warsztaty Djynamo wokół Celów Zrównoważonego Rozwoju, listopad 2015
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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),  Polskiej  Rady
Organizacji  Młodzieżowych  (PROM).  ATD  zajmuje
się badaniem i opisywaniem nędzy oraz problemów
osób  żyjących  w  skrajnym  ubóstwie.  Wspiera
wymianę  wiedzy  między  dziennikarzami,
urzędnikami i społeczeństwem.

W ostatnich miesiącach
2015  roku  uwaga  świata
była  skupiona  na
wyzwaniach,  przed  jakimi
stoją  dzisiejsze
społeczeństwa,  o  których
dyskutowano  podczas

wrześniowego  Szczytu  Zrównoważonego  Rozwoju
w Nowym  Jorku.  Ustanowiono  nowe  Cele
Zrównoważonego  Rozwoju  (SDGs),  które  mają
pełniej  odzwierciedlać  ducha  „Nie  pozostawiania
nikogo na uboczu”,  niż  realizowane do roku 2015
roku  Milenijne  Cele  Rozwoju  (MDGs).  Jako  cel
numer  1  w  nowej  agendzie  jest  wyeliminowanie
ubóstwa  we  wszystkich  jego  formach  na  całym
świecie.

Pod koniec roku odbyła się Konferencja państw
stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu COP 21 / Paryż 21. ATD
przygotowało specjalne rekomendacje, biorące pod
uwagę sytuację osób najuboższych, które często są
pierwszymi ofiarami zmian klimatycznych:

-  Punktem  odniesienia  dla  przeciwdziałania
zmianom klimatycznych powinno być 20% populacji
znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji.

-  Polityka  klimatyczna  powinna  być  planowana
i realizowana razem z osobami żyjącymi w ubóstwie
i stanowić integralną część walki z ubóstwem.

-  Środki  finansowe  przeznaczane
na przeciwdziałanie  zmianom  klimatycznym
powinny być kierowane na wsparcie społeczności,
które są na nie najbardziej narażone.

-  Osoby  doświadczające  ubóstwa  powinny
uzyskać  wsparcie  w  pozyskaniu  nowych  miejsc
pracy  w procesie  zmian,  które  mają  budować
gospodarkę bardziej przyjazną dla środowiska.

W  lipcu  wolontariusze  Ruchu  ATD  brali  udział
w badaniach  prowadzonych  przez  Habitat  for
Humanity  Poland,  które  dotyczyły  działań
organizacji  w  zakresie  pomocy  mieszkaniowej,
problematyki  ubóstwa  i  wykluczenia
mieszkaniowego oraz współpracy z samorządem na
szczeblu  lokalnym.  Tym  samym  osoby

doświadczające  trudności  mieszkaniowych  miały
możliwość  przekazania  swoich  doświadczeń
i wsparcia  dyskusji  Społecznego  Forum
Mieszkaniowego dotyczącej polityki mieszkaniowej
na  szczeblu  lokalnym  i  regionalnym.  Wyniki  tego
badania  mają  posłużyć  identyfikacji  głównych
problemów i sposobów ich rozwiązania.

ATD  zostało  zaproszone  do  współpracy  przy
wspólnym projekcie badawczym uczelni z Finlandii,
Włoch,  Portugalii,  Anglii,  Niemiec,  Katolickiego
Uniwersytetu  w  Leuven  (Belgia)  i  Uniwersytetu
Warszawskiego.  Projekt  CARE  (Curriculum  and
Quality  Analysis  and  Impact  Review  of  European
Early  Childhood  Eudcation  and  Care)  ma  na  celu
zbadanie dostępności i  jakości usług opiekuńczych
i edukacyjnych  dla  dzieci  z  grupy  0-7  lat,
ze szczególnym  uwzględnieniem  dzieci  z  grup
defaworyzowanych.  W  Polsce  badania  dotyczyły
rodzin  o  niskim  dochodzie  (low income  families).
Rodziny,  z  którymi  ATD  pozostaje  w  stałym
kontakcie  miały  możliwość  podzielić  się  swoimi
doświadczeniami  na  temat  dostępu  do  usług  dla
małych  dzieci  i  tego,  co  można  w  tym  zakresie
ulepszyć.  Raport  z  projektu  będzie  dostępny
w drugiej połowie 2017 roku.
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Spotkanie świąteczne w biurze ATD w Warszawie, grudzień 2015
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Życie stowarzyszenia
Rok  2015  nie  był  dla  Stowarzyszenia  rokiem

wyborczym, w związku z czym funkcje w Zarządzie
oraz w Komisji Rewizyjnej pełniły osoby wybrane na
Walnym  Zgromadzeniu  w  roku  2014:  Anna
Owczarska-Osinska – Prezes Zarządu, Vice Prezesi:
Anna  Śleźnik,  Agata  Nankiewicz,  Magdalena
Macińska,  Cezary  Bieniaszewski,  pozostali
członkowie  Zarządu:  Maria  Jarmuszczak  i  Andrzej
Zybała.  W  skład  Komisji  Rewizyjnej  wchodzą:
Urszula  Radziszewska  (Przewodnicząca),  Monika
Mazurkiewicz, Krzysztof Magdziak.

Na  pierwszym  zebraniu  Zarządu  w  roku  2015
przyjęto  do  Stowarzyszenia  nowego  członka  –
Côme’a  des  Bourboux,  stałego  wolontariusza
z Francji,  który od 2012 roku pracuje z ekipą stałą
w Polsce.

Tuż przed poprzednim Walnym Zgromadzeniem,
9  marca  2015,  zmarł  nasz  wieloletni  przyjaciel,
osoba bardzo  zaangażowana w budowanie  Ruchu
w Polsce – Artur Dmoch. Artur był wolontariuszem,
aktywistą,  ekspertem  życia.  Był  z  nami
w Warszawie,  aktywnie  wspierał  Ruch  w  Kielcach
i w  Haus  Neudorf  w  Niemczech.  Wielokrotnie
reprezentował  Polskę  na  międzynarodowych
spotkaniach,  ostatni  raz  na  obchodach
17 października  w  Dublinie  w  2014  roku.  Artur
pozostawił  po  sobie  wiele  ważnych

świadectw,  których  zebranie  było  w dużej  mierze
zasługą  stałego  wolontariusza  Pierre’a  Kleina.
Żegnamy Artura z wielkim smutkiem.

Na  koniec  2015  roku  Stowarzyszenie  liczyło
43 członków:

1. Cezary Bieniaszewski
2. Elżbieta Bolewska-Kocór
3. Tereliza Braun
4. Piotr Broda-Wysocki
5. Côme des Bourboux
6. Agnieszka Kaczanowska-Czmyr
7. Ks. Andrzej Drapała
8. Stanisław Franczak
9. Cezary Gawryś
10. Marta Hamerszmit
11. Maria Jarmuszczak
12. Louis Join-Lambert
13. Agnieszka Kaszkur
14. Elżbieta Kauch
15.   Pierre Klein
16.   Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz
17.   Justyna Kozubska-Knop
18.   Magdalena Macińska
19.   Krzysztof Magdziak
20.   Agnieszka Drelich-Magdziak

21. Monika Mazurkiewicz
22. Tomasz Medyński
23. Jarosław Miarka
24. Izabela Moskwa
25. Agata Nankiewicz
26. Anna Owczarska-Osinska
27. Isabelle Perrin
28. Grażyna Pisarczyk
29. Tamara Pocent
30. Urszula Radziszewska
31. Anna Rurka
32. Justyna Skuza
33. Zdzisław Skuza
34. Bogumiła Słapek
35. Anna Śleźnik
36. Zofia Waleria Stelmaszuk
37. Ryszard Szarfenberg
38. Antoni Tercha
39. Katarzyna van Baren-Nawrocka
40. Anna Wierzbicka
41. Stefan Wilkanowicz
42.   Andrzej Zoll
43.   Andrzej Zybała
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Finanse Stowarzyszenia
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  poniesione  na  działalność  statutową
w roku 2015 w porównaniu  z  2014 były  mniejsze
o kwotę  52 541  zł,  natomiast  przychody  były
mniejsze o kwotę 39 377 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 2015 roku pokryły
wszystkie  wydatki  na  działalność  statutową,
ale wynik  finansowy  za  2015  rok  jest  ujemny

(- 7 501,67 zł)  ze  względu  na  nieco  wyższe  koszty
administracyjne  oraz  próbę  zmniejszenia  kwot
wsparcia  finansowego  ze  strony
Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat.

Sprawozdanie finansowe 2015 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.  245  392  zł  za  rok
2015,  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  2015  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.
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Perspektywy
W 2016 roku planujemy kontynuować działania,

które od kilku lat realizujemy na terenie Warszawy
i Kielc, ale czekają nas również nowe wyzwania.

W lutym 2016 roku ruszył projekt „Our Voices”,
którego  celem  jest  refleksja  nad  wzajemnym
wpływem  obywateli  i  polityk  publicznych  oraz
opracowanie  postulatów  pozytywnej  zmiany
w wybranych obszarach polityk publicznych. Projekt
opiera się na dialogu pomiędzy osobami z różnych
środowisk, w tym osób doświadczających ubóstwa
i wykluczenia  społecznego  i  daje  przestrzeń  na
opracowanie wspólnego stanowiska.

Dodatkowym  elementem  będzie  możliwość
zapoznania  się  uczestników  projektu
z dokumentami  europejskimi,  a  dokładnie
z Europejską  Kartą  Społeczną  oraz  Kartą  Praw
Podstawowych.  Projekt  trwa od  stycznia  2016 do
czerwca 2017 i jest realizowany przez: ATD Polska,
ATD  Irlandia,  ATD  Hiszpania  oraz  Stowarzyszenie
Andecha.  Projekt  jest  finansowany  przez  Komisję
Europejską.

Dzięki Pierre Buhler - ambasadorowi Francji oraz
Stowarzyszeniu  małżonków  szefów  misji
dyplomatycznych  w  Warszawie  (SHOM)
pozyskaliśmy środki na organizację 2 kilkudniowych
wyjazdów wakacyjnych dla rodzin, które wspieramy.
ATD  we  Francji  oraz  ATD  w  Anglii  regularnie
organizuje pobyty letnie, które pozwalają rodzinom
doświadczającym  nieustających  trudności  w  życiu
odpocząć  oraz  wzmocnić  więzi  rodzinne
w przyjaznej  atmosferze  wolnej  od  trosk
i codziennych problemów. Dla ATD w Polsce jest to
wyzwanie,  które  pozwoli  zdobyć  nowe
doświadczenie oraz spojrzeć na relacje z rodzinami
z innej perspektywy.

Również  latem  2016  roku  planujemy  trzy
projekty  młodzieżowe:  dwa  we  Francji  i  jeden
w Belgii.  W  ramach  tygodniowego  workcampu
w Brukseli  młodzież  będzie  brała  udział
w warsztatach manualnych i wielokulturowych. Pod
Paryżem  5  grup  z  Polski,  Irlandii,  Francji,  Belgii
i Szwajcarii będzie rozmawiać o edukacji seksualnej,
prawach  mniejszości  seksualnych,  a także
odwiedzać organizacje profesjonalnie zajmujące się
tymi  tematami.  Kilkanaście  młodych  osób  będzie
mogło  także  uczestniczyć  w  wyprawie  górskiej
z profesjonalnymi przewodnikami ze stowarzyszenia
82-4000.  Wciąż  oczekujemy  na akceptację
wniosków w ramach programu Erasmus+

Rok  2016  upłynie  również  pod  znakiem
przygotowań do wydarzeń, które odbędą się w roku
następnym,  kiedy  będziemy  obchodzić  m.in.  100
rocznicę urodzin Józefa Wrzesińskiego, 30 rocznicę
odsłonięcia płyty Praw Człowieka w Paryżu, a także
50 urodziny Tapori.
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Wspierają nas
Ruch  ATD  w  Polsce  i  na  całym  świecie  może

istnieć  dzięki  zaangażowaniu  przyjaciół
i wolontariuszy,  którzy  nie  zgadzając  się  na
otaczającą  ich  niesprawiedliwość,  podejmują
starania w walce o godność najuboższych. Co roku
działania  ATD  Polska  wspiera  około  100
wolontariuszy, część z nich regularnie angażuje się
w  projekty  jak  Biblioteki  Podwórkowe,  Djynamo,
Tapori,  Warsztaty  Wrzesiński,  inni  pomagają
okazjonalnie  przy  tłumaczeniach,  prowadzeniach
warsztatów czy organizacji wydarzeń.

Nad  regularnymi  działaniami  oraz  kontaktem
z wolontariuszami czuwa ekipa stała, w skład której
w 2015 roku wchodzili:  Christel  Garcia,  Côme des
Bourboux,  Gevorg  Kehyan  (do  kwietnia),  Beata
Kowalska , Oleksii Teliuk, Magda Bronikowska-Perka
i Jan Świątek (od października).

W 2015 roku Stowarzyszenie otrzymało wsparcie
finansowe od około 30 osób.  To był  również rok,
kiedy po raz  pierwszy otrzymaliśmy wpływy z  1%
podatku.  Dzięki  takim  darowiznom  możliwa  jest
realizacja  projektów  skierowanych  do  osób
najbardziej opuszczonych i oddalonych od wszelkich
innych form pomocy. Są też tacy darczyńcy, którzy
regularnie  wspierają  Stowarzyszenie  i  to  właśnie
dzięki  nim  możemy  tworzyć  wraz  z  osobami
najuboższymi  prawdziwą  przestrzeń  do  działania
i walki z wykluczeniem społecznym.

Jak  pozostać  Ruchem,  którego  siłą  jest
budowanie  osobistych  i  trwałych  relacji
z przyjaciółmi  i darczyńcami,  a  jednocześnie
korzystać  z nowoczesnych  środków  komunikacji
i promocji?  Nad  tymi  pytaniami  zastanawiali  się
uczestnicy  sesji  szkoleniowej,  która  odbyła  się
w dniach  6-8  lipca  w ośrodku  ATD  w  Pierrelaye
we Francji.  Przyglądaliśmy  się  temu,  jak  wygląda
kultura dawania i fundraisingu w różnych krajach, w
których  działa  ATD.  Dla  polskiego  kontekstu
szczególnie  ciekawa  jest  instytucja  „sekretariatu
przyjaciół”  z Pierrelaye,  którego  zespół  utrzymuje
stały  kontakt z  siecią  darczyńców  we  Francji.
Zmienia  się  format  komunikatów  wysyłanych  do
darczyńców,  ale  jego  istotą  jest  przekazywanie
takich  informacji,  które  są  inspirujące  i  rzetelne
zarazem.

W  naszych  działaniach  niezwykle  cenimy  sobie
współpracę  z  instytucjami  i  organizacjami,  dla
których  ważne  jest  budowanie  społeczeństwa
obywatelskiego  opartego na równym dostępie  do
praw  podstawowych.  W  ubiegłym  roku  nasze
działania  wspierały  m.in.:  Towarzystwo  Przyjaciół
Dzieci  Ulicy  im.  Kazimierza  Lisieckiego  Dziadka,
Fundacja  dla  Wolności,  Habitat  for  Humanity,
MOPR  w  Kielcach,  OPS  Praga  Południe,
Stowarzyszenie  Przyjaciół  Szkół  Katolickich
w Mięcierzynie. Jesteśmy też stale wspierani przez
Ambasadę  Francuską,  Renault  Polska,  Fundację
Entraide i Fundację Auchan.

W  2015  roku  projekty  Stowarzyszenia  były
finansowane  m.in.  z  dotacji:  Biura  Pomocy
i Projektów  Społecznych  m.st.  Warszawa,  Urzędu
ds.  Cudzoziemców,  Programu  UE  Europa  dla
Obywateli.

Należy  dodać,  że  jak  co  roku,  działalność
Stowarzyszenia  w  dużej  mierze  była  finansowana
w ramach  „międzynarodowej  solidarności”  Ruchu
ATD Czwarty Świat (patrz rozdział ,,Finanse”). Duża
część  tego  wsparcia  pochodzi  od  darczyńców
z Francji, dzięki któremu możemy realizować nasze
działania.

W  imieniu  wszystkich  przyjaciół  Ruchu  ATD
w Polsce, dziękujemy.
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