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Wakacje dla wszystkich, Zwierzyniec, lipiec 2016



Drodzy przyjaciele,
Rok 2016 obfitował w bardzo ważne zmiany dla
Ruchu ATD  w Polsce.
Przede wszystkim, nazwa stowarzyszenia uległa
zmianie.  Od  18  marca  2016  r.  brzmi  ona:
Stowarzyszenie  ATD Czwarty  Świat.  Zmienił  się
również  oficjalny  adres  z  kieleckiego  na
warszawski.  Został  też  powołany  nowy  skład
zarządu,  a  nową  prezes  została  Agata
Nankiewicz.  Natomiast  w  Kielcach,  ludzie
związani  z  ATD  przenieśli  biuro  do   nowego
lokalu. 
W 2016 r. w ramach Ruchu miało miejsce kilka
istotnych wydarzeń. Stowarzyszenie brało udział
w  projekcie  „Nasze  głosy”  organizowanym  we
współpracy  z  ATD  Irlandia  i  ATD  Hiszpania.
Projekt  był  współfinansowany  ze  środków
Komisji  Europejskiej.   W ramach tego projektu
uczestnicy  dyskutowali  o  dialogu  pomiędzy
przedstawicielami  pomocy  społecznej  a
klientami  i  zastanawiali  się,  jak  ten  dialog
polepszyć.

W tym roku bardzo prężnie  działała  też  grupa
młodych  Djynamo.  W  ramach  Djynamo  poza
comiesięcznymi  spotkaniami  odbyły  się  trzy
wakacyjne  wyjazdy  projektowe.  Kiedy  jedni
wspinali  się  we  francuskich  Alpach,  inni  brali
udział w pracach remontowych wraz z belgijską
młodzieżą  w  Brukseli,  a  trzecia  grupa
uczestniczyła  w  spotkaniu  europejskim  na
tematy związane z różnicami płci i seksualnością.
Tego lata po raz pierwszy zorganizowaliśmy też
dwa  turnusy  wakacji  dla  rodzin.  Wraz  z
wolontariuszami,  przyjaciółmi  i  rodzinami
znanymi  nam  od  lat,  spędziliśmy  wakacje  na
południu  Polski,  w  malowniczym  Zwierzyńcu
koło Zamościa. Była to świetna okazja na bliższe
poznanie  się,  a  dla  tych  osób,  które  walczą  z
trudnościami,  możliwość  zapomnienia  o  ich
codzienności,  dzięki  uczestniczeniu  w
kulturalnych i  sportowych atrakcjach w nowym
otoczeniu.

Niemniej ważne są działania, które stała ekipa i
wolontariusze  realizują  niezmiennie  od  lat  –
biblioteki  podwórkowe.  Odbywają  się  one
regularnie raz w tygodniu na Dudziarskiej i raz w
tygodniu  w  Ośrodku  dla  cudzoziemców  na
Targówku.  Nadal  prowadzone  są  również
Warsztaty Wrzesiński i Warsztaty Tapori. 
Ekipę  stałą  opuścili  wieloletni  wolontariusze  –
Beata i  Losza.  Wyjechali  oni  w ramach ATD na
misję na Filipiny. Natomiast od 1 stycznia 2017 r.
dołączyła  do  ekipy  wieloletnia  wolontariuszka
bibliotek  podwórkowych  na  Dudziarskiej  –
Magda Żarnawska.
W  skali  całego  Ruchu  niewątpliwie  ważnym
wydarzeniem  było  wybranie  nowej  Delegacji
Generalnej,  w  skład  której  wchodzą:   Bruno
Dabout, Alvaro Iniesta Pérez, Martine Le Corre i
Isabelle Pypaert Perrin. 
Zapraszamy  do  zapoznania  się  ze  szczegółami
naszych działań w tej publikacji!

Luty 2017, Ekipa ATD
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Biblioteka Podwórkowa w Ośrodku dla Cudzoziemców w Warszawie, wrzesień 2016
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Biblioteki Podwórkowe
Biblioteki Podwórkowe to jedno z najdłużej 
istniejących działań Ruchu ATD Czwarty Świat. 
Biblioteki podwórkowe działają w ponad 30 
krajach na całym świecie, a w Polsce 
nieprzerwanie od 8 lat. Tak, jak kiedyś studenci 
na ulicach Paryża tak i dziś wolontariusze 
pojawiają się z książkami właśnie tam , gdzie 
dostęp do nauki i kultury jest utrudniony. 

Cele Bibliotek Podwórkowych są różnorodne. 
Począwszy od ułatwienia dostępu do kultury i 
edukacji i  rozwijania talentów, przez rozbudzanie
u dzieci ciekawości świata i uważności na 
potrzeby innych i wzmacnianie relacji między 
rodzicami  a dziećmi, aż do obalania stereotypów
i przeciwdziałania marginalizacji. Wyjątkową 
cechą Bibliotek jest regularność, która pozwala 
zakorzenić się w społeczności, a potem odkrywać
i rozwijać jej potencjał, a także wzmacniać 
świadomość uczestnictwa w kulturze.
Realizowanie tak wielu zadań jest możliwe dzięki 
zaangażowaniu wolontariuszy, którzy dzielą się 
swoim czasem i umiejętnościami by wspierać 
dzieci w odkrywaniu świata. Książki stają się 

mudium, które ułatwia uczestnikom Bibliotek 
poznanie siebie i innych. Atmosfera pokoju i 
akceptacji pomaga wzrastać w przekonaniu, że 
budowanie tożsamości dzieje się w kontakcie z 
innymi ludźmi lub ich dziełami/ wytworami. 
 
W 2016 roku w Warszawie kontynuowaliśmy 
spotkania z dziećmi w ramach Biblioteki 
Podwórkowej w Ośrodku dla Cudzoziemców na 
Targówki i na osiedlu przy ul. Dudziarskiej na 
Pradze Południe. 
W Ośrodku dla Cudzoziemców nadal spotykamy 
nowe rodziny, które uczą naszych wolontariuszy 
jakie trudności wiążą się z koniecznością 
migracji. Dzięki tym spotkaniom mogliśmy 
wspólnie z Fundacją dla Wolności wypracować 
rekomendacje do pracy z rodzinami 
uchodźczymi, które przekazaliśmy do Urzędu ds 
Cudzoziemców. Liczymy, że pomoże to polepszyć 
wsparcie oferowane rodzinom. Regularne 
spotkania z dziećmi pomagają nam też zrozumieć
różne rodzaje przeszkód, na które narażone są 
dzieci,a szczególnie uwypuklają trudności w 
sytuacjach szkolnych. 

Dzięki współpracy z Fundacją dla Wolności i 
wsparciem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, i 
studentek Wydziału Pedagogicznego UW 
mogliśmy razem z rodzinami zorganizować 
Święto Wiosny. 
Dzięki kilkuletniej już obecności na Dudziarskiej 
widzimy jak dzieci się rozwijają i jak bardzo 
wspierają je w tym rodzice. Dzięki 
zaangażowaniu całej społeczności mogliśmy 
również w tym roku uczestniczyć w czerwcowym 
Festiwalu Lata i październikowym Festiwalu 
Nauki. 
Do końca 2017 roku rodziny mieszkające w 
blokach przy ul. Dudziarskiej wyprowadzą się,a 
osiedle zostanie zamknięte. Mamy nadzieję, że 
dla wszystkich będzie to zmiana na lepsze. 
Chcemy nadal spotykać się z dziećmi i ich 
rodzinami, dlatego szukamy sposobów, by 
kontynuować te relacje. Wspólnie z 
wolontariuszami, pracujemy nad projektem, 
który pomoże rodzinom w poznaniu własnej 
historii i budowaniu poczucia dumy z bycia 
częścią lokalnej społeczności. 
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 Prace dzieci z Mieroszyna, kampania Tapori- Historia Bismilli



Tapori
 Miniony rok okazał się niezwykle pracowity dla 
ekipy Tapori. Kontynuowaliśmy 
międzynarodową kampanię „Zobacz! Mieszkam 
tutaj!”, rozpoczęliśmy też krajową kampanię, 
opartą na mini-książeczce Tapori „Bismilla”. 
Bismilla to chłopczyk, którego wolontariusze ATD
poznali w czasie Biblioteki Podwórkowej w 
Ośrodku dla Cudzoziemców na warszawskim 
Targówku. Chłopiec razem z mamą, siostrą i 
bratem przyjechał do Polski z Afganistanu.
Historii Bismilli wysłuchał i spisał ją Oleksiy 
Teliuk, a ilustracje do książeczki wykonała nasza 
wolontariuszka Alena Kharuzyk.
W czasie realizowania tej kampanii w Ośrodku 
odkryliśmy, że niektóre dzieci pamiętają jeszcze 
Bismillę. Jego opowieść o przyjaźni z Madim i 
pokonywaniu trudności w kraju, który staje się 
jego nowym domem pozwoliły dzieciom na 
dzielenie się własnymi doświadczeniami 

migracji. Ze szkoły w Mieroszynie otrzymaliśmy 
wiele ciepłych listów dla Bismilli i wspaniałe 
komiksy ilustrujące jego historię. Nad historią 
Bismilli pracowały też dzieci w świetlicy 
„Chata”w  Markach, dzieci z Ogniska 
„Dudziarska” i zaprzyjaźnione rodziny w 
Warszawie.
Wszystkie prace dzieci są oczywiście dostępne 
na stronie Tapori, a już niedługo mini-książeczka 
będzie dostępna w języku angielskim, 
francuskim i hiszpańskim. 
Po polsku możecie ją znaleźć na stronie Tapori w 
zakładce „Mini-książeczki Tapori.”
Pod koniec roku wystartowała jubileuszowa 
międzynarodowa kampania: 

„Dalej! Poszukajmy razem kluczy przyjaźni i 
pokoju”. Zapraszamy dzieci do dzielenia się 
historiami o przyjaźni i tworzenia opartych na 
nich mini-teatrzyków z własnoręcznie 
wykonanymi kukiełkami.

Rok 2017 jest niezwykle ważny dla całego Ruchu 
ATD. Tapori też ma swój jubileusz! Kończy 50 lat!
Będziemy świętować razem ze wszystkimi 
dziećmi!

Po więcej materiałów zapraszamy na stronę 
internetową: www.pl.tapori.org
lub do ekipy Tapori w Warszawie:

Tapori Polska
ul. Grendierów 34 lok U1,
04-377 Warszawa, tel 505 222 609
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Kukiełki wykonane przez dzieci z
Ośrodka dla Cudzoziemców na 
Targówku, kampania Tapori-  
"Dalej! Poszukajmy razem 
kluczy przyjaźni i pokoju"
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Gurpa Djynamo Polska w Alpach Wysokich, lipiec 2016



Djynamo
W  roku  2016  młodzi  ludzie  z  grupy  Djynamo
spotykali się raz w miesiącu, by omówić ważne
tematy,  mogące  mieć  wpływ  na  ich  życie  i
otoczenie.  Na  spotkaniach  poruszali  m.in.
kwestie  tolerancji,  dbania  o  środowisko  czy
zarządzania domowym budżetem.
Młodzież z Polski brała też udział w europejskich
spotkaniach  Djynamo.  Reprezentacja  Polski  w
postaci 3 osób była obecna na takim spotkaniu
w kwietniu.  Młodzi  brali  też  licznie  i  aktywnie
udział  w  trzech  letnich  wyjazdach.  Spotkania
wakacyjne  były  dla  młodzieży  ukoronowaniem
całego roku wspólnej pracy i fantastyczną okazją
do przeżycia nowych wrażeń i poznania bardzo
różnych osób.
W pierwszym tygodnia lipca kilkuosobowa grupa
z  Polski  brała  udział  w  europejskim  projekcie
młodzieżowym we francuskich Alpach. Głównym
celem  projektu  było  stworzenie  możliwości
uprawiania  różnych  sportów  górskich  dla
młodzieży,  która ze  względu na swoją sytuację
życiową  ma  często  ograniczony  dostęp  do
aktywnego  wypoczynku.  Profesjonalni
przewodnicy  czuwali  nad  bezpieczeństwem
uczestników, a do tego codziennie stawiali przed
nimi nowe wyzwania, pomagali pokonać strach i

przekraczać osobiste granice.
To  nie  był  tylko  wyjazd  wakacyjny  w  ciekawe
miejsce,  lecz  stał  się  wręcz  przełomowym
momentem w moim życiu. (...) Miało się okazję
podejść  do  tego  od  nowa,  spojrzeć  z  innej
perspektywy i zrozumieć, że de facto, nie jest tak
źle,  da  się  radę.  Dziękuję  za  tę  wspaniałą
przygodę – opowiada Diana. 
Kolejne  spotkanie  to  wizyta  w  domu  ATD  w
Brukseli  pod  hasłem  "A  path  to  meet  each
other".  Wspólna  praca  pozwoliła  młodzieży  z
Polski  i  Belgii  przekonać  się,  że  kiedy  mamy
wspólny  cel  i  razem  tworzymy  nowe  rzeczy,
różnice  w  językach  czy  przyzwyczajeniach  nie
mają  żadnego  znaczenia.  Kiedy  mamy  wokół
siebie  ludzi,  którzy  szanują  nas  i  akceptują,
uczenie  się  nowych  rzeczy  przychodzi  z
łatwością,  a  dzielenie  się  swoimi
umiejętnościami  sprawia  podwójną
przyjemność.  
 "(…)  Dostrzegłem własne cechy,  o których nie
miałem  pojęcia.  Przestałem  się  bać  szczerej
rozmowy,  potrafię  przedstawić  swoje  zdanie.
Jedyną wadą była nieznajomość języka. Dlatego
jednym  z  moich  celów  jest  jego  nauka.  W  te
wakacje  wyjeżdżałem  wiele  razy,  lecz  czas

spędzony  w  takim  gronie  ludzi  sprawił  mi
najwięcej  radości.  Są  to  nie  zapomniane
przeżycia."- pisze Arek.
Na początku sierpnia, w Champeaux we Francji,
razem z przyjaciółmi z Djynamo z innych krajów
europejskich,  młodzi  ludzie  zagłębiali  się  w
zagadnienia seksualności i gender. Na spotkaniu
trwającym cały tydzień, uczestnicy brali udział w
grupach dyskusyjnych. Mieli też okazję zapoznać
się  z  pracą  wybranych  organizacji  zajmujących
się  przeciwdziałaniem  przemocy,  zapobieganiu
dyskryminacji  ze  względu  na  tożsamość  i
orientację  seksualną.  Dzięki  temu  poszerzali
swoją  wiedzę,  rozwijali  otwartość  i  uczyli  się
różnych  dróg  rozumienia  interesującej  ich
problematyki.   
"Integracja, dyskusje.Każda sytuacja, która była
na  tym  projekcie  pomogła  mi  wynieść  coś
nowego, coś nowego poznać. (...) Czuję się teraz
bardziej  pewny siebie, gdy chcę wyrazić siebie,
ponieważ  każdego  dnia  pokonywałem  swoje
słabości  w  komunikacji  z  osobą  innej
narodowości.  Łatwiej  jest  mi  przedstawić
siebie."- mówi Artur.
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Spotkanie Our Voices, Warszawa, 21.05.2016



Our Voices

Od lutego 2016 roku ATD Czwarty Świat uczestniczy
wraz  z  ATD Hiszpania  i  ATD Irlandia,  w projekcie
Our  Voices  /Nasze  Głosy/,  finansowanym  przez
Komisję Europejską. 
W Polsce akademicy, pracownicy ośrodka pomocy
społecznej i osoby doświadczające ubóstwa (około
15  osób),  spotkali  się  6  razy  między  lutym  a
listopadem,  aby  przeanalizować  dialog  między
pracownikami socjalnymi a osobami korzystającymi
z pomocy społecznej. 
3 grupy rozpoczęły debatę od typowej dla nich roli,
w której byli bardzo osadzeni. Dzięki debacie nad
kwestią  wyboru  między  uległością  wobec
instytucji,  a  godnością  „życia  na  ulicy”,
zrozumienie, zaufanie i zapoznawanie się z innymi
zaczęło  się  powoli  urzeczywistniać.  To  pozwoliło
wszystkim  uczestnikom  opracować  wspólnie  5
punktów,  które  przeszkadzają  w  tym  dialogu  na
codzień:
-kategoryzacja  osób  według  problemów

sklasyfikowanych przez instytucję

-sprowadzenie  każdego  do  roli,  w  jakiej  się  go
postrzega
-nierówność w relacjach
-dylemat pracownika socjalnego: profesjonalnego 
„pomagacza” z powołania i reprezentanta usług 
państwowych
-język i kontekst instytucji

W  listopadzie  miało  miejsce  pierwsze  spotkanie
międzynarodowego  etapu  projektu,  w  ramach
którego  uczestnicy  zaczęli  szukać  sposobów
poprawy sytuacji,  aby ten dialog stał  się  bardziej
ludzki.  Sesja  ta  zebrała  uczestników z  Polski,  ale
również delegację z Irlandii  (delegacja z Hiszpanii
nie dołączyła do nas z przyczyn technicznych). 
Międzynarodowy aspekt  tej  sesji  pozwolił  odkryć
do pewnego stopnia, z jakimi problemami zmagają
się  Irlandczycy  i  wzbogacić  nasze  propozycje
poprawy z wpływem myśli spoza naszych realiów.
Ważnym aspektem pracy była metoda Krzyżowania
Wiedzy jako główne narzędzie debaty. Metoda ta,
opracowana  i  praktykowana  przede  wszystkim
przez  ATD  we  Francji  i  Belgii,  została  po  raz
pierwszy  wdrożona  w  Polsce  przy  okazji  tego
projektu.  Polega  na  pogrupowaniu  uczestników
według  posiadanej  wiedzy  –  wiedzy  z

doświadczenia  ubóstwa,  wiedzy  akademickiej  i
wiedzy z praktyki bez doświadczeń ubóstwa. 

Głównym  założeniem  tej  metody  jest  to,  że
uczestnicy mogą spokojnie wypowiedzieć swoje
zdanie w swojej grupie wiedzy. Grupa dyskutuje i
opracowuje wspólne wnioski. Następnie, każda z
grup  przedstawia  na  forum  swoje  wyniki
pozostałym  grupom  i  odbywa  się  dyskusja.
Dzięki  tej  metodzie,  każdy  uczestnik  może
wyrazić  swoje  zdanie  bez  obawy  ośmieszenia,
bez  wstydu  oraz  mając  poczucie,  że  zostanie
wysłuchany.  Nieraz,  mimo  wielu  emocji,
dochodzi  się  do  konsensusu  i  zrozumienia
postępowania drugiej osoby. Jedna uczestniczka
z grupy pomagaczy, Basia, podsumowała to tak :
„Fajnie  było  kiedy  wszyscy  razem
wypracowywaliśmy  różne  rzeczy,   kiedy
strzelaliśmy do jednej  bramki.  Podobała mi się
praca na forum, to, że  mówiliśmy o wstydzie i
obawach  otwarcie,  tu  możemy  tak  mówić”.
Uczestnicy  pod  koniec  procesu  wykazywali
więcej zrozumienia i odkryli,  że osoby z innych
grup  są  takimi  samymi  ludźmi  ze  swoimi
obawami,  obowiązkami  ale  również
doświadczeniami  lepszymi  lub  gorszymi.
Aktywistka  ATD  Marta  stwierdza:  „Nieważne,
kim się jest, bo jesteśmy ludźmi i niczym się nie
różnimy od nikogo.”
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17 października, Kielce



Kielce i 17 października

Dla  grupy  w  Kielcach  najważniejszym
wydarzeniem w roku 2016  była  zmiana lokalu,
która stała się okazją do wypracowania nowych
metod pracy członków grupy. Przede wszystkim,
każdy  miał  okazję  do  przedstawienia  swoich
pomysłów  na  działania,  które  mogłyby  się
odbywać  w  nowym  lokalu.  Zajęcia  dla  dzieci  i
rodziców  oraz  organizowanie  wydarzeń
przyciągnęły najwięcej uczestników.  Na samym
początku grupa, ze wsparciem ekipy z Warszawy,
zorganizowała  parapetówkę  w  nowym  lokalu.
Różne warsztaty artystyczne i  wspólne refleksje
zrzeszyły  około  40  osób  z  Kielc  i  Warszawy,  w

wieku od 2 do 99 lat !
Następnie  grupa  zajęła  się  organizacją  17
października, zapraszając do współpracy MOPR,
Caritas  i  Urząd  Miasta  Kielce.  Dzięki  tej
inicjatywie  było  możliwe,  jak  co roku,  zebranie
się przy Płycie Walki z Ubóstwem oraz odczytanie
nazwisk osób,  które żyły na kieleckich ulicach i
zmarły  przed  17  X  2016  roku.  Następnie  była
msza  i  wspólny  posiłek.  Ponadto,  w  tym  roku
mieliśmy  możliwość  po  raz  pierwszy  rozpocząć
obchody projekcją filmu prezentującego historię
Ruchu  w  Kielcach  oraz  wspólnego
zaangażowania na telebimie w centrum miasta. 

W grudniu grupa zorganizowała również wigilię,
w  której  wzięła  udział  delegacja  z   ATD  w
Warszawie oraz wielu długoletnich aktywistów w
Kielcach.  Była  to  doskonała  okazja  okazja  do
odnowienia kontaktów. 
Pod  koniec  roku  grupa  rozpoczęła  działania
mające  na  celu  otrzymanie  od  kieleckich
instytucji  kulturalnych  zniżek  lub  darmowych
biletów na koncerty, do kin, muzeów itp., po to,
aby wszyscy mogli uczestniczyć w  wydarzeniach
kulturalnych, sami lub z rodziną. . 
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Wakacje dla wszystkich, wizyta w Zamościu, lipiec 2016



Wakacje dla wszystkich
Sylwia: „Moje wakacje uważam za bardzo

dobre. Bardzo szybko zleciały mi dni. Było dużo
różnych atrakcji dla mnie jak również dzieci.
Bardzo dużo nowych rzeczy, które robiliśmy

razem. Super, że wszystko było w jednej grupie”.

Ewelina:  „Podczas  pobytu  z  rodziną  w
Zwierzyńcu  bawiłam  się  naprawdę  fajnie.
Mieliśmy grilla, ognisko, siatkówkę, badmintona,
tenisa ziemnego na trawie, piłkę nożną, jazdę na
rowerze,  pływanie  kajakiem,  zwiedzanie
Zamościa. Dzięki temu wyjazdowi nauczyłam się
pływać kajakiem i to była mega frajda”.

Marta:  „Było  bardzo  fajnie  spędzić  choć  te
pięćdni  w  przecudownym  towarzystwie
przyjaciół . Aby było tak zawsze żebyśmy razem
spędzali  czas,  bo  nie  ważne  gdzie  jesteśmy

najważniejsze, że razem, nawet w jaskini. Bardzo
wam wszystkim dziękuję za miło spędzony czas”.

Dzięki  darowiźnie  SHOM (Spouses  of  Heads  of
Mission  /Organizacji  Żon  Szefów  Misji/),
mieliśmy  szansę  zorganizować  dwa  turnusy
wakacji  dla  około  26  osób,  wolontariuszy  i
beneficjentów.  Taki  projekt  odbył  się  po  raz
pierwszy w Polsce, ale ATD Francja czy ATD UK
organizują  regularnie  takie  wyjazdy  dla  osób
żyjących w trudnych warunkach.
Miejscem wakacji  był  Zwierzyniec  –  znajdujący
się  w  Roztoczańskim  Parku  Narodowym  na
południowym  wschodzie  Polski,  niedaleko
Zamościa.  Miejsce  jest  otoczone  przez  lasy  i
jeziora.  Podczas  obu  turnusów,  uczestnicy
czerpali  przyjemność  ze  spacerów  i  wycieczek

rowerowych w lesie. Mogli również popływać w
jeziorze,  spróbować  swoich  sił  na  kajakach,
przejechać  się  bryczką  lub  zwiedzić  Zamość
Również  mogli  po  prostu  odpocząć  od  trudów
życia codziennego i spędzić czas z rodziną. 
6-dniowe wakacje, z dala od domu i codziennych

problemów, były czymś niezwykłym dla
uczestników. Wielu z nich nie mogłoby sobie

zafundować takich wakacji. Część z nich w wielu
atrakcjach wzięła udział po raz pierwszy w życiu.
Ponadto, spędzali czas razem, a poprzez przeżyte

wspólnie chwile w innym niż na co dzień
otoczeniu, umocnili swoje więzi rodzinne. Projekt

ten był szansą dla nich na odpoczynek od
codziennej walki z ubóstwem i wykluczeniem

społecznym, zapomnienie na chwilę o
powszednich problemach oraz na odnowienie sił

do życia i odbudowanie wiary w siebie.
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Spotkanie ze M. Rogaczewska, 22.02.2016



Warsztaty „Wrzesiński”
W  roku  2016   w  ramach  „Warsztatów
Wrzesińskiego”  odbyły się cztery spotkania.   W
lutym  2016  gościliśmy  Marię  Rogaczewską,
socjolożkę  i  współautorkę  artykułu  „Czego  nie
widać  ze  stolicy.  Świat  nowych  nierówności”
opublikowanym w  kwartalniku „Więź”3[661] na
jesieni  2015.  Dyskutowaliśmy  na  temat
poruszonej  w   artykule  problematyki  kapitału
kulturowego, jak jest on rozumiany w projektach
np.  unijnych,  jakie  są  różnice  pomiędzy
możliwościami rozwoju na wsi i w mieście oraz o
tym  czym  są  „mapy  umiejętności”  osób
doświadczających ubóstwa.  Zastanawialiśmy się
też, co w budowanie kapitału kulturowego może
wnieść edukacja pozaformalna.  

W kwietniu 2016 w siedzibie „Więzi” spotkaliśmy
się z Maschą Joint-Lambert, byłą wolontariuszką
ATD Czwarty Świat, autorką tekstów do wystawy

o  Genevieve  de  Gaulle  Anthonioz  oraz
wieloletnią przewodniczącą Ruchu ATD Czwarty
Świat  i  bliską  współpracowniczką  Ojca  Józefa
Wrzesińskiego.  Mascha   przedstawiła  nam
sylwetkę niezwykłej  osoby  jaką  była  Geneviève
de Gaulle, która poprzez różne wymiary swojego
zaangażowania  sprzeciwiała  się  temu  „czego
zaakceptować nie wolno”. 

W  czerwcu  2016  gościem  Warsztatów
Wrzesińskiego  była  wieloletnia  uczestniczka
warsztatów  Anna  Bieńkuńska,  ekspertka
Głównego  Urzędu  Statystycznego.  Pani  Anna
przedstawiła  nam  najnowsze  badane
statystyczne  dotyczące  ubóstwa  w  Polsce  i
pokazywała  na  jakiej  podstawie  wyznacza  się
wskaźniki  mierzące  ubóstwo.   Dyskutowaliśmy
również  o  tym,  w  jaki  sposób  decydenci
korzystają  z  danych przy tworzeniu programów

walki  z  ubóstwem  oraz  o  roli  instytucji
badawczych. 

W listopadzie 2016 nasze zaproszenie przyjęła
Magdalena  Bodzan  z  Instytutu  Globalnej
Odpowiedzialności  (IGO),  organizacji
działającej  na  rzecz  większej  sprawiedliwości
społecznej  w  stosunkach  między  krajami
bogatszymi  oraz  biedniejszymi.  Pani
Magdalena pokazała nam różne koncepcje, na
podstawie których kształtuje się  nasz  podział
świata  na  Północ/Południe.  Omawialiśmy
również  „Kodeks  w  sprawie  obrazów  i
wiadomości  dotyczących  krajów  Południa”  i
analizowaliśmy  różne  przykłady  tego,  jak
mówić  o  krajach  Południa  i  osobach
doświadczających  ubóstwa  bez  używania
stereotypów. 
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Życie stowarzyszenia
Podczas Walnego  Zgromadzenia  20 marca 2016
podjęto  uchwałę  o  uproszczeniu  nazwy
Stowarzyszenia, która od tamtego momentu brzmi:
ATD Czwarty Świat oraz  zmianie oficjalnego adresu
z  kieleckiego  na  warszawski.  Wybrano  też  nowy
Zarząd,  w  skład  którego  wchodzą:  Agata
Nankiewicz  (prezes),  Anna  Osińska  (vice-prezes),
prof.  Ryszard  Szarfenberg  (vice-prezes),  Stanisław
Franczak, Cezary Bieniaszewski, Elżbieta Bolewska-
Kocór oraz dr Andrzej Zybała.
W Kielcach, ludzie zgromadzeni wokół ATD od maja
spotykają  się  już  w  nowym  lokalu,  przy  ul.
Krakowskiej  17.  Lokal  jest  większy  od
poprzedniego,  a  nowa  przestrzeń  inspiruje  do

podejmowania nowych działań.
W  tym  roku  pożegnaliśmy  dwie  osoby,  których
życiowa  działalność  była  wyrazem  walki  o
poszanowanie  godności  osób  doświadczających
ubóstwa. W marcu zmarła prof. Elżbieta Tarkowska
–  socjolożka,  specjalistka  w  zakresie  ubóstwa  i
wykluczenia  społecznego.  Była  wieloletnią
przyjaciółką  Ruchu,  brała  udział  m.in.  w
Warsztatach  Wrzesiński.  Natomiast  w  grudniu
odszedł Marek Kauch, wieloletni aktywny działacz
ATD  w  Kielcach.  „Zapamiętam  go  jako  dobrego
przyjaciela, zawsze można było liczyć na pomoc z
jego strony”  -  wspomina Marka Kaucha Krystyna
Pałyga.

Zmiany w Ekipie: W czasie lata 2016r., dwie osoby z
naszej ekipy stałej - Oleksii Teliuk i Beata Kowalska-
Teliuk  -  opuściły  Polskę  udając  się  do  Manili.  Po
miesięcznym  okresie  przygotowawczym  w
Międzynarodowym  Centrum  Ruchu  ATD  Czwarty
Świat  we  Francji  dołączyli  do  ekipy  ATD  na
Filipinach. 
Magdalena  Żarnawska,  wolontariuszka  Biblioteki
Podwórkowej na Dudziarskiej, dołączyła w styczniu
do naszej ekipy stałych wolontariuszy. 

W czerwcu,  Christel  Garcia  i  Côme du Mas  des
Bourboux  wraz  dziećmi  po  5  latach  pobytu  w
Polsce  opuszczą  ekipę  stałych  wolontariuszy,
wyjeżdżając do Francji.

Na koniec 2016 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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Przychody (zl) 2016 % 2015 % 2014 % 2013 % 2012 %
Składka członkowska 520 0 720 0 420 0 580 0 300 0
Dotacje Fundacji oraz Ruchu ATD 370353 83 245392 88 224203 71 70 57
Granty ze środków publicznych w Polsce 13902 3 18039 6 16500 5 3 7
Granty ze środków publicznych z zagranicy 18525 4 0 0 18501 6 8 19
Sponsorzy 21645 5 1668 1 30850 10 10 12
Darowizny osób fizycznych (z Francji i Polski) + 1% (2015) 20506 5 10549 4 27153 9 8 3
Dobrowolny udział w kosztach spotkań i pozostałe przychody 0 0 0 0 0 0 0 1
Przychody finansowe – odsetki 1418 0 2227 1 345 0 0 0

Razem 446869 100 278595 100 317972 100 100 100

Koszty (zl) 2016 % 2015 % 2014 % 2013 % 2012 %
Koszty realizacji zadań statutowych 397230 90 247896 87 300437 90 94 95
Koszty administracyjne 38664 9 35237 12 33485 10 6 5
Koszty finansowe 4377 1 2964 1 1744 0 6 0 8 0

Razem 440271 100 286097 100 335666 100 100 100
Zysk lub strat (zl) 6598 -7502 -17992.9 22762,26

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne 226535 51 161289 56 156871 47 38 35

294 640 222 482
14 000 27 344
33 759 73 896
41 000 46 192
34 107 13 025

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 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 2016 w porównaniu z 2015 były  większe   o
kwotę  149334  zł  natomiast  przychody  zwiększyły
się   o kwotę 168274 zł.

Jednym  z  czynników  wpływających  na  wzrost
wydatków poniesionych  przez Stowarzyszenie była
decyzja  o  zatrudnieniu  dwojga  wolontariuszy  z
Francji  wchodzących  w  skład  ekipy  stałej  w
Warszawie. W latach ubiegłych byli oni zatrudnieni i
opłacani bezpośrednio przez Ruch ATD we Francji. 

Dobrą  informacją  jest  to,  że  w  2016  roku  w
stosunku  do  roku  poprzedniego  zwiększył  się
procentowy udział  przychodów innych niż dotacja
Fundacji  ATD  we  Francji  (granty,  darownizny,
sponsorzy) z 12 do 17% [tabela A]

Przychody Stowarzyszenia w 2016 roku pokryły

wszystkie wydatki na działalność statutową, wynik
finansowy za  2016  rok  jest  dodatni  (6597,87  zł).
Zysk  finansowy za rok 2016 zostanie przeznaczony
na realizację celów statutowych w roku 2017.

Należy  zaznaczyć, że Sprawozdanie finansowe 2016
nie  daje  idealnego  odwzorowania  rzeczywistego
obrazu  sytuacji  Stowarzyszenia,  a  szczególności
nakładów  poniesionych  na  realizację  zadań,
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.

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

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

Sytuacja Stowarzyszenia jest dobra w głównej
mierze dzięki  dotacji od Fundacji ATD oraz Ruchu
ATD  we  Francji   która  w  2016  roku  wyniosła
370353  zł  i  stanowiła  83%  procent  całości
przychodów.

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,
lokalnych, oraz zagranicznych  konkursów. 

Księgowość  Stowarzyszenia  w  2016  roku
prowadzona była przez  Biuro Rachunkowe „MAX”
s.c. w Warszawie. Jest to kontynuacja długoletniej
współpracy, która  rozpoczęła się na początku roku
2010.
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Perspektywy
Rok  2017  ze  względu  na  przypadające  rocznice
będzie ważny dla całego Ruchu ATD. W tym roku
świętować  będziemy:  100.  rocznicę  urodzin  Ojca
Józefa  Wrzesińskiego,  60.  rocznicę  istnienia
Międzynarodowego  Ruchu ATD oraz  30.  rocznicę
apelu obrońców Praw Człowieka,  którzy  powołali
do  życia  Międzynarodowy  Dzień  Walki  z
ubóstwem, uznany przez ONZ od roku 1992. Ekipy
na  całym  świecie  planują  liczne  wydarzenia
związane  z  tymi  rocznicami.  W  Polsce,  naszą

ambicją jest między innymi zebranie w Kielcach i w
Warszawie  historii  walki  i  solidarności  osób
zmagających się na co dzień z trudnościami życia. 
Niezwykle  wpłynie  na  nas  wszystkich  fakt,  że  do
końca  roku  2017  osiedle  Dudziarska  zostanie
zamknięte. Rodziny, z którymi współpracowaliśmy
od wielu lat, zostaną rozsiane po całej Warszawie.
Mamy jednak plany utrzymywania  z  nimi stałego
kontaktu. 
Na  uwagę  zasługuje  również  zmiana  organizacji

bibliotek podwórkowych w ośrodku na Targówku –
to sami wolontariusze będą organizować wszystko
od początku do końca. 
Przypominamy również, od 1 stycznia 2017 funkcję
kierowania  Międzynarodowym  Ruchem  ATD
Czwarty Świat objęła nowa Delegacja Generalna, w
skład której wchodzą: Bruno Dabout, Alvaro Iniesta
Pérez, Martine Le Corre i Isabelle Pypaert Perrin. 

Więcej informacji na 
stronie:http://www.atd.org.pl/?page_id=3055
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Członkowie nowej Delegacji Generalnej Ruchu ATD ( od lewej) 
Isabelle Pypaert Perrin, Martine Le Corre, Bruno Dabout i Alvaro 
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Wspierają nas
Działania Ruchu ATD w Polsce nie byłyby możliwe 
bez zaangażowania wieloletnich i dopiero co 
poznanych przyjaciół. Otaczają nas osoby, które nie
zgadzają się na panującą wokół niesprawiedliwość i
podejmują działania, których celem jest walka o 
godność najuboższych. Co roku działania ATD w 
Polsce wspiera około 100 wolontariuszy. Część z 
nich jest regularnie obecna w projektach takich jak 
Biblioteki Podwórkowe, Djynamo, Warsztaty 
Wrzesiński, TAPORI- inni angażują swój czas 
wspierając nas przy organizacji wydarzeń czy w 
tłumaczeniach.
Ekipa stała wolontariuszy w Warszawie czuwa nad 
regularnymi działaniami i jest w ciągłym kontakcie 
z wolontariuszami i przyjaciółmi Ruchu. W 2016 
roku tworzyli ją: Oleksii Teliuk, Beata Kowalska- 
Teliuk, Christel Garcia, Come des Bourboux, Magda
Bronikowska- Perka, Jan Świątek.
 

Dzięki darowiznom Stowarzyszenie może 
realizować projekty kierowane do osób najbardziej 
opuszczonych, które często nie mogą brać udziału 
w akcjach wspieranych z finansów publicznych. W 
2016 roku otrzymaliśmy wsparcie finansowe od 
około 25 osób. Jako Organizacja Pożytku 
Publicznego możemy również korzystać z wpływów
z 1% podatku. Są też tacy darczyńcy, którzy 
regularnie wspierają Stowarzyszenie i to właśnie 
takie wsparcie pomaga nam tworzyć wraz z 
osobami najbardziej wykluczonymi przestrzeń do 
działania na rzecz walki z ubóstwem i 
wykluczeniem. 

Wsparcie i możliwości rozwoju dla naszych działań 
stanowi dla nas współpraca z innymi organizacjami.
W 2016 były to: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci im 
Kazimierza Lisieckiego Dziadka,  Fundacja dla 
Wolności, MOPR w Kielcach, Wydział Pedagogiczny

Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie 
Interwencji Prawnej, Centrum Nauki Kopernik. 
Wspierają nas też stale Ambasada Francuska i  
Fundacja Entraide.  
Projekty Stowarzyszenia w 2016 roku były 
finansowane między innymi z dotacji: Biura 
Edukacji m. st. Warszawa, Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców, Programu UE Europa dla 
Obywateli, Fundacji Auchan, SHOM, Programu UE 
Erasmus+. 
Należy dodać, że jak co roku, działalność 
Stowarzyszenia była w dużej mierze finansowana w
ramach "międzynarodowej solidarności" Ruchu 
ATD Czwarty Świat ( patrz rozdz. "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. 

Rzecznictwo
 
Prowadzenie działalności rzeczniczej jest dla Ruchu
ATD Czwarty Świat ważnym elementem walki z 
ubóstwem i wykluczeniem. Dlatego nasi 
członkowie w Polsce angażują się we współpracę z 
innymi organizacjami, aktywnie uczestniczą w 
pracach Polskiego Komitetu European Anti- 

Poverty Network (PK EAPN),a na poziomie 
lokalnym działają w dzielnicowych i miejskich 
komisjach dialogu społecznego. 
W 2015 roku współpracowaliśmy z Wydziałem 
Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego przy 
realiazacji projektu CARE. Wstępne analizy i 

raporty, również te przygotowane przez 
pozostałych uczestników projektu, są już dostępne 
na stronie:

http://ecec-care.org/resources/publications
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