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Obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem w Warszawie, październik 2018
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Jaki był rok 2018 w ATD Czwarty Świat w Polsce?

Był to rok intensywnej pracy i niełatwych po-
żegnań.
 13 kwietnia w Strzelcach Opolskich od-

szedł Antoni Tercha. Przez lata prowadził tam 
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”, 
i opiekował się osobami najbardziej wyklu-
czonymi ze społeczeństwa. Od początku ist-
nienia ATD w Polsce był związany z nami nie 
tylko współpracą, ale i przyjaźnią. 
12 maja zmarła w Kielcach Pani Urszula 

Radziszewska, wieloletnia członkini naszego 
Zarządu, która każdego roku z ogromną gor-
liwością przygotowywała dla nas sprawoz-
dania  nansowe.
Będziemy ich zawsze miło wspominać.
Warszawska Ekipa pracowała intensywnie 

w 2018 roku. Byli w niej stali wolontariusze: 
Magda Bronikowska-Perka, Kamil Perka, 
Hanka Barełkowski , Magda Żarnawska, Aga 
Witkowska, Janek Świątek i Paulina Barto-
siewicz. W drugiej połowie roku nastąpiły 
zmiany w składzie Ekipy. Szeregi stałego 
wolontariatu opuścili: Hanka, Aga, Kamil 
i obie Magdy. Dołączyły: Gosia Sendek, Ania 
Sendek, Magda Dziedzic i Asia Wichrowska. 
Ekipę warszawską wzmocnili ochotnicy, ak-
tywiści, członkowie Zarządu oraz stali wo-
lontariusze francuscy: Veronique i Benoit 

Reboul-Salze , którzy dojeżdżali co dwa mie-
siące do Warszawy z So i.
Działalność polskiego oddziału ATD była 

zgodna z celami Międzynarodowego Ru-
chu, takimi jak lepsze zrozumienie proble-
mów, z jakimi borykają się ludzie ubodzy  
i wykluczeni społecznie, oraz towarzyszenie 
im w zmaganiach dnia codziennego, by nie 
czuli się pozostawieni losowi.  
Chcąc odkryć i lepiej zrozumieć, że Ruch 

ATD Czwarty Świat tworzą przede wszystkim 
ludzie, zarówno ci, do których skierowane 
są propozycje wspólnej aktywności, jak i ci, 
którzy te działania realizują, warto przeczy-
tać całe sprawozdanie! 
We wstępie przybliżę krótko, jaki był ten 

2018 rok. 
Zaczął się od spektaklu Teatru Forum 

pt. „Bohater” przygotowanego i wystawio-
nego przez grupę młodzieżową na deskach 
Piwnicy na Wójtowskiej. Przez kolejne mie-
siące młodzi ludzie spotykali się na warsz-
tatach i angażowali w wydarzenia takie jak 
piknik edukacyjny czy obchody Międzynaro-
dowego Dnia Walki z Ubóstwem. 
Z przyjemnością realizowaliśmy wielo-

letni projekt Bibliotek Podwórkowych na 
Osiedlu Dudziarska i w Ośrodku dla Cudzo-

ziemców na warszawskim Targówku, który 
w połowie roku z żalem zakończyliśmy.  Pod 
koniec czerwca odbył się ostatni Festiwal 
Lata na Dudziarskiej, natomiast na początku 
lipca impreza pożegnalna na Targówku.
Z radością donosimy, że projekt Nasze 

Głosy nadal się rozwija, a spotkania w 2018 
roku miały miejsce zarówno w Warszawie, 
jak i Kielcach. 

Dzięki gościnności redaktora naczelnego 
„Więzi” - Cezarego Gawrysia – od wielu lat 
przy ulicy Trębackiej w Warszawie regular-
nie odbywają się Warsztaty Wrzesińskiego. 
Dzięki zaangażowaniu Roberta Nowaka, Ry-
szarda Szarfenberga, Janka Świątka i Adama 
Ploszki w 2018 roku mogliśmy spotykać się 
na ciekawych dyskusjach, najczęściej sku-
pionych wokół pism Józefa Wrzesińskiego, 
Inne działania, które realizowaliśmy, to 

między innymi tworzenie gry o tematyce 
związanej z ATD, tłumaczenie kwartalni-
ka „Revue Quart Monde” i porady prawne. 
Ważną częścią naszej działalności było także 
wsparcie indywidualne, jako że wychodzimy 
z założenia, że nikt nie powinien być sam.
Miłej lektury!

Anna Osinska



Impreza pożegnalna z okazji zakończenia projektu „Biblioteki Podwórkowe” w Ośrodku dla Cudzoziemców na Targówku, lipiec 2018
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Nasza grupa wolontariuszy związanych 
z ośrodkiem na Targówku rozpoczęła rok 
2018 w prawie niezmienionym składzie. Jesz-
cze w grudniu poprzedniego roku ucieszyła 
nas zgoda Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
na kontynuację działalności w ramach pro-
jektu Bibliotek Podwórkowych. W styczniu 
przeprowadziliśmy akcję szukania nowych 
wolontariuszy – niestety bez większego suk-
cesu. Wkrótce radość ze spotkań z dziećmi 
z Ośrodka dla Cudzoziemców zakłóciła oba-
wa przed zamknięciem tego przeszło dzie-
więcioletniego projektu z powodu niewy-
starczających sił i zasobów. Z tego powodu 
pierwsze dwa miesiące 2018 roku były dla 
nas trudnym okresem. Ciągle jednak nie tra-
ciliśmy nadziei na pomyślny obrót zdarzeń, 
jednocześnie staraliśmy się jak najlepiej wy-
korzystać każdą chwilę w ośrodku na pracę 
z dziećmi i nawiązywanie kontaktów z ich 
mamami.
Sobotnie spotkania były okazją do od-

krywania talentów dzieci do rysunku, tań-
ca, gimnastyki, śpiewu. Trzymaliśmy się 
dotychczasowej formuły prowadzenia za-

jęć z podziałem na dwie części: czytelniczą 
i plastyczno-zabawową. Podczas głównej, 
pierwszej części spotkania największym po-
wodzeniem cieszyły się książki interaktywne, 
szczególnie typu przesuń paluszkiem. Popu-
larne były też opowiadania napisane cyryli-
cą. Poza tym chłopcy wybierali książki o po-
jazdach i piłce nożnej. Zimą oraz wczesną 
wiosną w czasie przeznaczonym na zajęcia 
plastyczne zrobiliśmy m.in. żółwie z denek 
butelek typu PET i plasteliny oraz kwiaty z bi-
buły. Dzieci bardzo chętnie kolorowały po-
staci księżniczek lub superbohaterów. Kiedy 
w końcu zrobiło się na tyle ciepło, że mogli-
śmy zaproponować jako miejsce spotkania 
podwórko, po czytaniu uczestnicy Bibliotek 
grali w piłkę nożną lub siatkową, bawili się 
w klasy, skakali przez linę, kolorowali płytę 
chodnikową, a na jednych zajęciach wpadli 
na oryginalny pomysł odrysowywania swo-
ich cieni.
Ponieważ na początku marca zapadła 

bardzo trudna decyzja o zakończeniu pro-
jektu Bibliotek Podwórkowych na Targówku, 
postanowiliśmy jeszcze do końca czerwca 

spotykać się z rodzinami przy książkach 
i jednocześnie przygotowywać wspólnie 
z mieszkańcami ośrodka imprezę pożegnal-
ną. Wybór terminu padł na niedzielę 1 lip-
ca. Na szczęście pogoda tego dnia dopisała 
i część aktywności mogliśmy zrealizować na 
świeżym powietrzu. Poprowadziliśmy warsz-
taty skręcania balonów na kształt zwierząt 
oraz tworzenia biżuterii. Ponadto malowali-
śmy twarze dzieciom i puszczaliśmy z nimi 
duże bańki mydlane. Głównymi atrakcja-
mi uroczystości były pokazy tradycyjnego 
tańca kaukaskiego zwanego lezginką oraz 
występy karaoke. Obecni mogli skosztować 
specjałów z różnych części świata, między 
innymi z Afryki, a także cieszyć wzrok sto-
łem udekorowanym fantazyjnymi rzeźbami 
z owoców i warzyw. Punktem kulminacyj-
nym imprezy było wypuszczenie balonów 
z życzeniami do nieba oraz rozdanie dyplo-
mów z podziękowaniami. W ten uroczysty 
sposób zakończyliśmy projekt, jednak chęć 
współpracy i dalszych kontaktów z miesz-
kańcami ośrodka pozostała i mamy nadzieję, 
że przyniesie rzeczywiste efekty.

Biblioteka Podwórkowa na Targówku



Festiwal Lata wieńczący projekt „Biblioteki Podwórkowe” na Osiedlu Dudziarska, czerwiec 2018 (3 pozostałe zdjęcia)

Biblioteka Podwórkowa na Osiedlu Dudziarska, maj 2018 (zdjęcie 1)
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Biblioteki podwórkowe na Osiedlu Dudziar-
ska odbywały się nieprzerwanie przez 9 lat, 
aż do połowy 2018 roku. Wolontariusze ATD 
regularnie przyjeżdżali tam, aby wspól-
nie  z dziećmi zagłębiać się w świat ksią-
żek. W czerwcu miał też miejsce ostatni na 
Osiedlu Festiwal Lata. Animatorzy pojawiali 
się na Osiedlu w każdy czwartek (zgodnie 
z długoletnią tradycją) z walizką pełną ksią-
żek. Rozkładali koce i zapraszali dziewczynki 
i chłopców przebywających w świetlicy lub 
na dworze do czytania.
Biblioteki podwórkowe są przestrze-

nią kreatywności oraz okazywania swoich 
indywidualnych cech i talentów, z czego 
uczestnicy spotkań korzystali, gdy poczuli 
się już pewnie. Wśród nich są geniusze ma-
tematyczni, dusze artystyczne, mechanicy 
samochodowi i rowerowi, znawcy trendów 
muzycznych, amatorzy gotowania i mody 
oraz wielu innych dziedzin. Fascynujące było 
obserwowanie zmiany zachowania dzieci 
– od początkowej niechęci i nieufności do 
literatury przechodziły w stan zaciekawienia, 
a potem wręcz pasji, którą dzieliły się z ró-
wieśnikami lub wolontariuszami.
Wolontariusze rozmawiali również z rodzi-

cami i innymi mieszkańcami Osiedla – głów-

nym tematem rozmów były przeprowadzki, 
jako że zgodnie z decyzjami włodarzy dziel-
nicy, Osiedle ma zostać zamknięte. Zmiana 
miejsca zamieszkania to zawsze niełatwe 
zadanie. Słyszeliśmy od wielu ludzi, że towa-
rzyszą im mieszane uczucia: z jednej strony 
radość, że nowe miejsce to też nowa szansa, 
z drugiej - nostalgia i smutek, że po tylu la-
tach opuszcza się swój dom.
Pod koniec czerw-

ca odbył się ostatni 
w tym miejscu Fe-
stiwal Lata: jak co 
roku był tradycyjny 
bieg na otwarcie, 
grill i posiłki przygo-
towane przez miesz-
kańców, różne gry 
i zabawy. Pod koniec 
Festiwalu uczestnicy 
wysłali swoje ma-
rzenia do nieba za 
pomocą kolorowych 
balonów.
Na jednej 

z kartek ktoś napisał: 
Żegnam Cię moja ko-
chana Dudziarska.

Biblioteki podwórkowe – Dudziarska

Rok ten był pełny niełatwych momentów 
pożegnań, a osoby z Dudziarskiej czekają 
duże zmiany. Cieszy jednak fakt, że przez te 
9 lat nawiązało się wiele kontaktów i relacji 
w ramach Ruchu ATD. Utrzymanie relacji 
z osobami poznanymi na Dudziarskiej w no-
wych miejscach zamieszkania oraz włącza-
nie ich do innych działań Ruchu jest jednym 
z priorytetów ATD na kolejny rok.

Biblioteka Podwórkowa na Osiedlu Dudziarska, maj 2018



Festiwal Lata wieńczący projekt „Biblioteki Podwórkowe” na Osiedlu Dudziarska, czerwiec 2018
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Wsparcie indywidualne
Nikt nie powinien być sam. Nawet najsilniej-
sza, najbardziej zaradna osoba czasem po-
trzebuje drugiego człowieka, by stawić czoła 
trudom życia. Nawet wiedząc, gdzie pójść 
i co powiedzieć, obecność kogoś przyjazne-
go może pomóc, dodać siły i otuchy, przypo-
mnieć, że nie jest się samemu. Są chwile, gdy 
traci się wiarę w siebie. Dobrze mieć wtedy 
kogoś, kto podniesie na duchu, doceni, do-
strzeże możliwości i talenty, przypomni, że 
problemy, z którymi przychodzi się zmierzyć, 
mogły spotkać każdego. 
Niekiedy to, czego człowiek potrzebuje, to 

zostać wysłuchanym. Nie chodzi tylko o to, 
by mówić, ale o to, by ktoś w końcu usłyszał, 
naprawdę usłyszał, co się myśli i czuje, czego 
się doświadczyło. Żeby ktoś spróbował zro-
zumieć, a nie oceniać. Żeby ktoś powiedział: 
„to nie jest twoja wina”. Bo przecież nikt nie 
wybiera biedy i problemów.
Czasami potrzebne jest doświadczenie 

kogoś, kto przeżył coś podobnego, jego 
wiedza, gdzie i jak coś załatwić. Najlep-
szym wsparciem w takiej sytuacji są ludzie 
z doświadczeniem ubóstwa, którzy owo 
doświadczenie wykorzystują, by wspierać 
innych. Można znaleźć takich ludzi wśród ak-

tywistów ATD. Wolontariusze ATD starają się 
uczyć od tych, którzy żyją w nędzy, towarzy-
sząc im, rozmawiając i wspólnie działając, by 
móc przekazywać zdobytą od nich mądrość 
i wiedzę dalej, dzielić się nią zarówno z tymi 
w potrzebie, jak i z resztą społeczeństwa. 
Współpracują przy tym zarówno z pozostały-
mi członkami Ruchu, jak i specjalistami oraz 
innymi organizacjami.
Wsparcie indywidualne to szerokie po-

jęcie. Dla jednych będzie to pomoc w uzu-
pełnianiu i pisaniu wniosków. Dla innych 
towarzyszenie przy poradach prawnych oraz 
zadbanie o właściwy przepływ informacji 
i wzajemne zrozumienie. Dla jeszcze innych 
zachęcanie i motywowanie do działania, 
dodawanie otuchy. Mianem wsparcia indy-
widualnego można określić zarówno wspól-
ne pisanie CV i przeglądanie ofert pracy, jak 
i długie rozmowy, bycie przy kimś w trud-
nych chwilach. Wszystkie te działania i wiele 
innych miały miejsce w ATD w 2018 roku.
Każda inicjatywa była ważna, jednak 

trzeba było określić, w jakich obszarach wo-
lontariusze ATD są najbardziej potrzebni, 
a w jakich można znaleźć pomoc w innych 
organizacjach. Stali wolontariusze ATD po-
stanowili wycofać się z pomocy w sprawach 
urzędowych, by móc skupić się na innych for-

mach wsparcia, a w razie potrzeby kierować 
ludzi do specjalistów, którzy lepiej się znają 
na danym temacie. Nie oznacza to, że posta-
nowili opuścić ludzi, z którymi razem walczyli 
o ich prawa, a wręcz przeciwnie – dalej sta-
rają się im towarzyszyć i zapraszać do wspól-
nych działań realizowanych przez ATD.

Porady prawne
Mówiąc o walce o prawa i zmaganiach z róż-
nymi trudnościami w instytucjach państwo-
wych, nie można nie wspomnieć o pora-
dach prawnych, które miały miejsce w środy 
w biurze ATD. Dzięki cotygodniowym dyżu-
rom prawniczki, osoby żyjące w ubóstwie 
mogły za darmo dowiedzieć się od niej 
o przysługującym im prawach. Tym, któ-
rzy skorzystali z oferty, zostały przybliżone 
procedury prawne i przekazane wskazówki 
o możliwych sposobach postępowania na 
drodze sądowej. Działanie nie jest kontynu-
owane, między innymi w związku z noweli-
zacją ustawy o nieodpłatnej pomocy praw-
nej, która gwarantuje zwiększenie dostępu 
do tego typu usług. Jednak pozostawiło 
ono po sobie satysfakcję ze wspólnie osią-
gniętych sukcesów, nowe doświadczenia 
i wiedzę.

Wsparcie indywidualne i porady prawne



Wspólne malowanie muralu przy ul. Karczewskiej , lipiec 2018
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Tworzenie gry ATD
Piotrek, wolontariusz ATD, wpadł na orygi-
nalny i kreatywny pomysł, by stworzyć grę 
planszową odzwierciedlającą w pewien spo-
sób idee ATD.
W 2017 roku udało się zebrać zespół, 

który długo dyskutował nad koncepcją gry, 
ogólnymi założeniami mechanicznymi i fa-
bularnymi, zestawiając pomysły z wiedzą na 
temat walki z ubóstwem zgromadzoną przez 
wolontariuszy.

Od początku było wiadomo, że będzie to 
przedsięwzięcie trwające kilka lat, ponieważ 
– mimo dużego zaangażowania twórców 
gry  w projekt,  ze względu na ograniczenia 
czasowe, mogą się oni spotykać najwyżej je-
den lub dwa razy w miesiącu.
Przez cały 2018 rok trwały dalsze prace.

Udało się już stworzyć pierwszą wersję 
demo.
Przełomem okazało się dołączenie do ze-

społu twórców kilku osób z grupy Djynamo, 
których pomysły, spostrzeżenia i umiejęt-
ności pomogły posunąć proces twórczy do 
przodu.

Książeczka przyjaźni
Tapori to Ruch Przyjaźni Dzieci. Chociaż od 
2017 roku nie prowadzimy już w Polsce kam-
panii Tapori, to jednak wciąż pielęgnujemy 
przyjaźnie i zachowujemy ich świadectwa. 
W 2018 roku Przyjaciółka Ruchu Olga razem 
z wolontariuszami napisała mini-książeczkę 
o tym, jak powstaje przyjaźń. Historia opi-

suje prawdziwe wydarzenia z jej przeszłości. 
Ilustracje Łukasza przybliżają bohaterów 
i pobudzają wyobraźnię. Książeczka w wersji 
papierowej jest dostępna w biurze, a w wer-
sji elektronicznej można ją pobrać z naszej 
strony internetowej.

Mural
Z inicjatywy Marty, wieloletniej wolonta-
riuszki i aktywistki Ruchu, narodził się plan 
ożywienia szarego muru przy ulicy Karczew-
skiej i zmienienia go w barwne świadectwo 
wspólnych zmagań na rzecz budowania 
świata bez ubóstwa. Po wielu miesiącach 
przygotowań, załatwiania pozwoleń i szu-
kania partnerów, w końcu udało się wyzna-
czyć termin powstania muralu na lipiec 
2018. 8 czerwca wszyscy, którzy chcieli wziąć 
udział w malowaniu, spotkali się, by razem 
zdecydować, co na owym muralu będzie. 14 
i 15 lipca spotkaliśmy się na Pradze-Południe, 
aby wspólnie z mieszkańcami i wolontariu-
szami malować mural. Cieszymy się, że był 
z nami Darek Paczkowski z Fundacji Klamra, 
który wspierał nas swoim doświadczeniem. 
Bardzo dziękujemy Good Looking Studio za 
wsparcie w postaci materiałów malarskich.

Działania kreatywne



Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny w Parku Bródnowskim, maj 2018
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Tłumaczenie artykułów 
z kwartalnika RQM
Grupa wolontariuszy kontynuuje tłuma-
czenia wybranych artykułów z kwartalnika 
„Revue Quart Monde”. Opisują one dzia-
łania Ruchu oraz badania dotyczące życia 
ludzi najuboższych prowadzone w innych 
krajach. W 2018 roku zostały wydrukowane 
dwa pierwsze polskie wydania. Wyboru tek-
stów dokonał Jarek, pomysłodawca całego 
przedsięwzięcia, aktywista od wielu lat zaan-
gażowany w działania Ruchu.

6 maja odbył się Piknik Rodzinny, na którym 
wszyscy mogliśmy spotkać się i miło spędzić 
czas w dobrym towarzystwie. Wydarzenie 
uświetniły występy Anny Jaskanis na skrzyp-
cach, Daniela Gałązki z Zespołem DGZZ, pani 
Honoraty Kożuchowskiej z zespołem Ciepły 
wieczór, a także Wojciecha Żmudy, który 
pięknie zagrał na fortepianie.
Z kolei 27 maja Ruch ATD gościł na pik-

niku edukacyjnym (Warszawski Kalejdo-
skop Edukacyjny) w Parku Bródnowskim, na 
którym mieliśmy swoje stanowisko i w ten 
sposób promowaliśmy Ruch. Wydarzenie to 
miało charakter rodzinny - odbyły się na nim 
warsztaty, pokazy, gry, animacje i konkursy.
9 października odbył się Piknik Lokalnych 

Organizacji Pozarządowych - Prasko-Połu-
dniowe Prezentacje 2018, podczas którego 
mogliśmy zaprezentować działania Ruchu 
ATD Czwarty Świat. Odbyły się koncerty 
i występy estradowe, spotkania z członkami 
fundacji i stowarzyszeń, warsztaty, pokazy 
oraz konferencje w ramach Warszawskiego 

Programu Edukacji Kulturalnej. Przy naszym 
stoliku mogliśmy wspólnie rozwiązywać 
quiz o Ruchu, oglądać mini-wystawę foto-
gra czną „Usłyszeć Czwarty Świat” oraz wy-
konać projekt plastyczny „Z myślą o jutrze”.

Promocja

Pikniki z udziałem organizacji pozarządowych



Spotkanie „Naszych Głosów”, kwiecień 2018
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„Nasze głosy” to przedłużenie międzynaro-
dowego projektu „Our Voices” współfinan-
sowanego przez Komisję Europejską, który 
dobiegł końca w czerwcu 2017 roku. Konty-
nuujemy prace nad wprowadzaniem w życie 
rekomendacji i rozpowszechnianiem wiedzy 
z projektu. Spotykamy się z osobami, które 
wcześniej uczestniczyły w projekcie oraz za-
praszamy nowe. Uczestnikami są osoby za-
równo z Kielc, jak i z Warszawy.

Celem, który obraliśmy w grupie Naszych 
Głosów, jest powołanie rzecznika działa-
jącego w obszarze pomocy społecznej. 
Jednym z większych przedsięwzięć w 2018 
roku było przeprowadzenie wśród trzech 
grup wiedzy – pracowników naukowych, 
osób wykluczonych i doświadczających 
ubóstwa oraz pracowników pomocy spo-
łecznej – ankiety na temat pomysłu wpro-
wadzenia  rzecznika. Badanie ankietowe 
wśród akademików i pracowników pomocy 
społecznej było kontynuowane jeszcze na 
początku 2019 roku.
Wspólnie przygotowaliśmy kwestiona-

riusz ankiety z trzema wersjami metryczki 
dostosowanymi do reprezentantów trzech 
grup wiedzy. Opracowaliśmy odmienne 

strategie dotarcia do różnych responden-
tów.  Postanowiliśmy, że wśród osób z do-
świadczeniem ubóstwa ankietę będą pro-
wadzić aktywiści, którzy sami poznali, czym 
jest bieda i najlepiej wiedzą, jak rozmawiać 
z ludźmi w bardzo trudnej sytuacji, w tym 
w kryzysie bezdomności. Na początku prze-
prowadziliśmy pilotaż ankiety wśród osób 
wykluczonych i doświadczających ubó-
stwa w Kielcach i w Warszawie, by jeszcze 
bardziej udoskonalić przygotowane arku-
sze oraz uczynić je bardziej przystępnymi. 
Przeprowadziliśmy także dwa szkolenia dla 
ankieterów, a następnie ankieterzy ruszyli 
w teren.
Ważnym wydarzeniem była też konfe-

rencja w Urzędzie gminy Daleszyce, któ-
ra odbyła się 18 czerwca. Jej celem było 
zaprezentowanie Ruchu ATD oraz idei 
wprowadzania  rzecznika praw w obszarze 
pomocy społecznej. Reprezentanci ATD 
przygotowali wystąpienia na temat historii 
organizacji, obecnie prowadzonych działa-
niach, metodzie krzyżowania wiedzy oraz 
o idei powołania rzecznika. W drugiej czę-
ści spotkania miała miejsce ciekawa dys-
kusja, podczas której omawiany był przed-
stawiony pomysł w odniesieniu do realiów 

gminy Daleszyce oraz gmin ościennych. 
Ich reprezentanci opowiedzieli o wyzwa-
niach, z którymi przychodzi im się mierzyć 
oraz rozwiązaniach, które udało im się 
wprowadzić.
Wspólne prace nad kolejnymi kroka-

mi podejmowanymi w Naszych Głosach, 
w tym opracowywanie ankiety oraz przy-
gotowania do konferencji, miały miejsce  
na spotkaniach „Naszych Głosów”, które od-
bywały się co miesiąc lub dwa, na zmianę 
w Kielcach i w Warszawie. Pomiędzy tymi 
wydarzeniami grupa organizacyjna widy-
wała się w mniejszym gronie, by przygoto-
wać kolejne zjazdy.
Już w 2018 roku został przygotowany 

wstępny projekt petycji do Senatu, infor-
mującej o pomyśle wprowadzenia rzecznika 
praw w obszarze pomocy społecznej.

W 2019 roku planujemy wspólnie przeana-
lizować wyniki ankiety, uszczegółowić  pro l 
rzecznika, wytyczyć strategię lobbowania, 
a także pracować nad treścią petycji do komisji 
senackiej i do władz lokalnych. Zastanowimy 
się, co jeszcze należy zrobić, by wprowadzić 
w życie nasz zamysł i zdecydujemy o dalszych 
krokach.

Nasze Głosy



Konferencja pt. „Rzecznik Praw w Obszarze Pomocy Społecznej” w Daleszycach, czerwiec 2018
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W grudniu 2018 roku odbyło się Walne Zgro-
madzenie Polskiego Komitetu Europejskiej 
Sieci Przeciw Ubóstwu (EAPN Polska), które-
go członkiem jest ATD Czwarty Świat. 
Z inicjatywy dr hab. Ryszarda Szarfenber-

ga, Zarząd poparł jego kandydaturę do Rady 
Wykonawczej EAPN Polska. W głosowaniu 
kandydatura ta została przyjęta. Przedstawi-
ciel ATD został też wybrany po raz trzeci na 
stanowisko przewodniczącego EAPN Polska 
w kolejnej kadencji 2018-2022. Na Walnym 
Zgromadzeniu zostały przedstawione do-
świadczenia polskiej delegacji na Europej-
skich Spotkaniach Osób Doświadczających 
Ubóstwa. Pokazano także dwie prezentacje 
o Europejskim Filarze Praw Socjalnych Unii 
Europejskiej (EFPS) - pierwszą przedstawił 
przedstawiciel Komisji Europejskiej, a drugą 
dr hab. Ryszard Szarfenberg. Wsparcie dla 

EFPS jest ważne dla ATD w Polsce ze wzglę-
du na brak o cjalnego uznania części mię-
dzynarodowych praw socjalnych w Polsce.
W przeszłości podobnym działaniem 

rzeczniczym była podjęta przez ATD kampa-
nia na rzecz raty kacji Zrewidowanej Euro-
pejskiej Karty Społecznej Rady Europy. EAPN 
Polska ma dobrą pozycję do prowadzenia 
rzecznictwa w tym obszarze ze względu na 
udział w pracach Międzyresortowego Ze-
społu do spraw Strategii „Europa 2020” Unii 
Europejskiej. Jest on odpowiedzialny za re-
alizację w Polsce Semestru Europejskiego, 
poprzez który ma być wdrażany również 
EFPS. Wystąpienia przedstawiciela EAPN Pol-
ska na posiedzeniach zespołu często odwo-
ływały się do EFPS w ostatnich latach i jest 
to dobry argument rzeczniczy w kontekście 
realizacji w Polsce inicjatyw zwiększających 

uznanie i przestrzeganie praw społecznych. 
W listopadzie 2018 roku reprezentant EAPN 
Polska przedstawił na posiedzeniu Zespo-
łu prezentację „Monitoring ubóstwa EAPN 
Polska i wnioski dla programowania strate-
gicznego”. Pozostałe prezentacje pokazali 
przedstawiciele Głównego Urzędu Staty-
stycznego i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej. EAPN Polska przedstawił 
postulaty dotyczące zagadnień strategicz-
nych związanych z programowaniem ko-
lejnej perspektywy  nansowej UE w latach 
2021-2027 (aktualizacja Krajowego progra-
mu przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu z 2014 roku) oraz dotyczące 
zmian w ustawie o pomocy społecznej (m.in. 
likwidacja maksymalnej kwoty zasiłku okre-
sowego, która nie była waloryzowana od 
2004 roku). 

Rzecznictwo



Spektakl Teatru Forum pt. „Bohater”, Piwnica na Wójtowskiej, styczeń 2018
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Rok 2018 zaczął się od wyzwania dla mło-
dzieżowej grupy Djynamo, bowiem po kil-
kumiesięcznych przygotowaniach i wielu 
godzinach prób stanęliśmy na deskach 
Piwnicy na Wójtowskiej i wystawiliśmy upra-
gniony spektakl pt. „Bohater”. Opowiadał 
on o losach młodego człowieka, który mie-
rzy się z trudnościami wynikającymi z życia 
w rodzinie z problemem alkoholowym. Na-
stępne  spotkanie odbyło się w lutym  przy 
okazji warsztatów poświęconych Fake New-
som. Poszerzyliśmy dzięki nim naszą wiedzę 
o otaczającym nas świecie. Uczyliśmy się 
również, jak odsiewać informacje, które mają 
niewiele wspólnego z  rzeczywistością oraz 
sposobu wypowiadania się pozwalającego 
na efektywne wprowadzanie zmiany.
W marcu odbyły się warsztaty „O (nie)rów-

nościach płci”. Mówiliśmy na nich o tym, na 
jakiej podstawie uznaje się, że coś jest kobie-
ce lub męskie i kto o tym decyduje, a także 
o wszelkich podziałach wynikających z tych 
różnic. Na kwietniowym spotkaniu „O two-
rzeniu i dekonstrukcji świata” rozmawiali-
śmy o tym, w jaki sposób tworzy się narracje 
oraz o technikach przekazywania informa-
cji, w taki sposób, aby wywołać zamierzony 
efekt.

Mieliśmy również czas na zrelaksowanie 
się  wyszliśmy na boisko, by pograć w piłkę 
nożną i siatkówkę oraz po prostu pobawić 
się i razem spędzić sobotę.
W maju ponownie spotkaliśmy się na bo-

isku, by wspólnie spędzić mile czas. 
Na spotkaniach w październiku i grudniu 

mówiliśmy o tym, w jakie działania warto  się 
zaangażować (pantomima, projekt opowia-
daczy, nagrywaniu  lmików).  W grudniu każ-
dy z uczestników przedstawił swoje pomysły 
na wspólne działania integracyjne. Razem 
spędziliśmy czas grając w gry planszowe.

Każdy z nas angażował się w różne 
działania prowadzone w ATD przez cały 
rok, takie jak Festiwal Lata, Obchody Mię-
dzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, 
przygotowanie do spotkania świąteczne-
go, czy tworzenie gry przedstawiającej 
idee ATD. 
Reprezentanci młodzieży brali również 

udział w tegorocznej programacji i wnieśli 
swoje uwagi do programu działania ATD na 
rok szkolny 2018-2019, zarówno jeśli chodzi 
o całokształt działalności, jak i konkretnie 
działania młodzieżowe.

Działania młodzieżowe

Spotkanie młodzieżowe w Warszawie, grudzień 2018



Obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem w Warszawie, październik 2018
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17 października to dzień, w którym członko-
wie ATD na całym świecie przypominają o po-
trzebie walki z ubóstwem. Tegoroczny Dzień 
Walki z Ubóstwem odbywał się pod hasłem 
„Wspólnie zbudujmy świat pełen szacunku 
i godności dla każdego człowieka”. Z tej okazji, 
zarówno w Kielcach, jak i Warszawie, przyja-
ciele ruchu ATD Czwarty Świat pokazali swój 
sprzeciw wobec ubóstwa oraz solidarność 
z osobami wykluczonymi społecznie.
W tym roku w Kielcach spotkaliśmy się 

przy płycie praw człowieka, gdzie mówili-
śmy o biedzie i wykluczeniu. Na wydarzeniu 
obecne były władze miasta, dyrekcja MOPR-
-u oraz osoby zaprzyjaźnione z ATD. Na-
stępnie poszliśmy pod dworzec PKP, gdzie 
została umieszczona nowa tablica z nazwi-
skami tych, którzy odeszli od nas w latach 
2017-2018 z powodu biedy i bezdomności. 
Po modlitwie wszyscy zostali zaproszeni na 
poczęstunek. Była to okazja do dzielenia się 
wspomnieniami i rozmów o tych, których już 
nie ma wśród nas. 
W Warszawie prace nad organizacją Mię-

dzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem 
rozpoczęły się już w sierpniu, kiedy to od-
było się spotkanie dla wszystkich, którzy 
postanowili włączyć się w obchody 17 paź-

dziernika. Razem dzieliliśmy się pomysłami 
i planowaliśmy organizację tego ważnego 
dnia dla ruchu ATD Czwarty Świat. Podczas 
tegorocznych warszawskich obchodów 
dominowały wydarzenia kulturalne, które 
zorganizowaliśmy razem z Teatrem Bezdom-
nych w Oratorium im. św. Jana Bosko. Ten 
istotny dzień otwierała wystawa pt. „Usłyszeć 
Czwarty Świat”. Przedstawiała ona fotogra e 
z wybranych działań ATD oraz przedmioty 
wykonane pod-
czas różnych 
warsztatów, które 
zostały uznane 
za znaczące dla 
aktywistów oraz 
przyjaciół Ruchu. 
Po obejrzeniu 
wystawy goście 
zostali zaprosze-
ni do obejrzenia 
spektaklu pt. 
„Zaczarowany 
imbryk” przygo-
towanego przez 
Teatr Bezdom-
nych. Następnie 
zaproponowali-

śmy wszystkim uczestnikom wzięcie udzia-
łu we wspólnej pracy plastycznej „Z myślą 
o jutrze”. Na cegiełkach goście mogli napisać, 
czego ich zdaniem potrzeba, aby zbudować 
lepsze jutro, po czym wspólnie zaczęliśmy 
budować z nich ścianę.
Tego samego dnia w Pałacu Staszica od-

była się konferencja „Społeczeństwo bez 
ubogich”, w której wzięli udział członkowie 
Stowarzyszenia ATD Czwarty Świat.

17 października

Spektakl Teatru Bezdomnych pt. „Zaczarowany imbryk” – Międzynarodowy 
Dzień Walki z Ubóstwem, październik 2018



Warsztaty Wrzesińskiego w siedzibie Towarzystwa Więź, kwiecień 2018
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Warsztaty Wrzesińskiego mają charakter 
otwartych spotkań, na których poruszane 
są tematy związane z wykluczeniem spo-
łecznym i ubóstwem. Zgodnie z tradycją, 
w 2018 roku spotkania odbywały się co dwa 
miesiące w siedzibie Towarzystwa „Więź”. 
W pierwszej części warsztatów prezento-
wany był temat, na który uczestnicy dys-
kutowali w części drugiej. Podczas spotkań 
odwoływaliśmy się do tekstów ojca Wrze-
sińskiego, założyciela ruchu ATD Czwarty 
Świat.
Spotkanie, które odbyło się w lutym, było 

skupione wokół tematu „Prawa człowieka 
skrajnie ubogiego” i stanowiło kontynuację 
Warsztatów Wrzesińskiego z grudnia 2017 
roku. Gościł na nim dr Adam Ploszka, przy-
jaciel ATD, który przybliżył nam współcze-
sną perspektywę ludzi żyjących w ubóstwie 
w kontekście ich praw. Kwietniowe warsz-
taty w całości poświęcone były tematyce 

migracji i ubóstwa imigrantów, zarówno 
w pismach Wrzesińskiego, jak i w obecnej 
sytuacji polityczno-społecznej. Mówiliśmy 
między innymi o sytuacji Polaków w Wiel-
kiej Brytanii, którzy z różnych powodów 
nie odnaleźli się w nowej rzeczywistości, co 
doprowadziło ich do kryzysu bezdomności. 
W czerwcu rozmawialiśmy o powiązaniach 
Józefa Wrzesińskiego z Polską, a gościem 
specjalnym był Richard Wrzesiński, bra-
tanek Ojca Józefa Wrzesińskiego, wraz ze 
swoją rodziną. Opowiedzieli oni o swoich 
przeżyciach związanych z pobytem w Pol-
sce, swoich związkach z ATD i o proceseie 
beaty kacji założyciela Ruchu.
Podczas pierwszej części spotkania po-

ruszyliśmy temat historii rodzinnej Józefa 
Wrzesińskiego. Jego ojcem był Polak, a mat-
ką Hiszpanka. Członkowie rodziny Wrzesiń-
skich byli imigrantami we Francji. Podczas 
I Wojny Światowej sytuacja zmusiła ich do 

pozostania w tym kraju. Józef Wrzesiński 
mieszkał tam przez całe życie.
Cezary Gawryś, dziennikarz „Więzi”, który 

od wielu lat wspiera organizację Warsztatów 
Wrzesińskiego oraz rozwój Ruchu ATD w Pol-
sce, podzielił się z nami wspomnieniami i re-
 eksjami z czasu, gdy poznał Józefa Wrze-
sińskiego i towarzyszył mu w podróży po 
Polsce. W 1979 roku ojciec Józef Wrzesiński 
odwiedził Polskę razem ze swoją współpra-
cownicą, panią Alwine de Vos van Steenwijk, 
późniejszą przewodniczącą Międzynaro-
dowego Ruchu ATD Czwarty Świat. Swoje 
re eksje na temat sytuacji w Polsce zawarli 
w napisanej wspólnie w 1981 roku książce 
„Pologne, que deviennent tes sous-proléta-
ires?” („Polsko, kim są twoi najubożsi?”). 
Warsztaty Wrzesińskiego zaowocowały 

licznymi przemyśleniami dotyczącymi dzia-
łalności Ojca Józefa Wrzesińskiego i ATD oraz 
kierunku, w którym zmierza nasz świat.

Warsztaty Wrzesińskiego
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Przepływ informacji
Przepływ informacji jest na liście naszych 
priorytetowych działań ATD Czwarty 
Świat. Od września 2018 roku rozpoczę-
liśmy pracę nad komunikacją w Ruchu. 
Postanowiliśmy ożywić nasz profil na Fa-
cebook’u, zamieszczając newsy związane 
z aktywnościami oraz sytuacją w Polsce i 
na świecie. 
Można tam znaleźć także zaproszenia na 

organizowane przez nas eventy oraz infor-
macje dotyczące działań przyjaciół Ruchu. 
Zaktualizowaliśmy stronę internetową, je-
steśmy w procesie wprowadzania zmian 
gra cznych oraz merytorycznych. Stworzy-
liśmy także newsletter, który ukazuje się na 
początku każdego miesiąca. Można w nim 
znaleźć informacje na temat działań mają-
cych miejsce w poprzednim miesiącu oraz 
kalendarz wydarzeń na nadchodzące tygo-
dnie. Newsletter wysyłany jest drogą elek-
troniczną oraz wręczany osobiście w formie 
papierowej. Można go znaleźć również w na-
szym biurze.
W przyszłości planujemy jeszcze bar-

dziej zaktywizować profil ATD Czwarty 

Nowe Działania

Świat Polska na Facebook’u, regularnie 
zamieszczać materiały na kanale  YouTu-
be oraz być może prowadzić konto na 
Instagramie.

Odwiedzanie rodzin
Mimo planowanego zamknięcia osiedla 
Dudziarska i zakończenia projektu Biblio-
tek Podwórkowych w tym miejscu oraz 
w Ośrodku dla Uchodź-
ców na Targówku, 
pragniemy nadal po-
zostawać w kontak-
cie z rodzinami, które 
mieliśmy przyjemność 
tam poznać. Stały się 
one ważną częścią na-
szego Ruchu. Wiele się 
od nich nauczyliśmy. 
Dzięki odwiedzaniu ro-
dzin dowiedzieliśmy się 
więcej o ich sile i tro-
skach życia codzien-
nego. Są one dla nas 
inspiracją przy podej-
mowaniu i planowaniu 

różnego rodzaju działań. Nie zapominamy 
też o innych osobach, które poznaliśmy na 
przestrzeni wielu lat działalności naszego 
stowarzyszenia. Zdajemy sobie sprawę, że 
w zabieganiu dnia codziennego nie jest 
łatwo znaleźć chwilę na rozmowę i spotka-
nie z nami. Dlatego bardzo dziękujemy za 
poświęcony nam czas. Wraz z naszymi wo-
lontariuszami zależy nam, by żadna rodzina 
nie czuła się opuszczona i osamotniona ze 
swoimi problemami. 

Młodzi artyści przed występem, Warszawa, styczeń 2018



Spotkanie świąteczne, grudzień 2018
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Spotkania różnych 
Członków Ruchu
ATD to ludzie: z różnych środowisk, różnych 
narodowości, różnych wyznań, w różnym 
wieku, z różnymi doświadczeniami. ATD to 
też działania: spotkania przy książce, warsz-
taty, dyskusje, projekty, festiwale.
Nie trudno sobie wyobrazić, że grupa 

młodzieżowa może nie znać rodzin z któ-
rymi nawiązali kontakt wolontariusze dzię-
ki Bibliotekom Podwórkowym. Natomiast 
uczestnicy Naszych Głosów mogą nie wie-
dzieć o powstającej grze planszowej, której 
tematyką jest budowanie społeczeństwa 
bez ubóstwa. 
Jak zbliżyć do siebie tak różne osoby, 

które przecież łączy wspólny cel, jakim jest 
zwalczanie ubóstwa? Jak budować tożsa-
mość ATD? Naszą odpowiedzią są spotkania 
różnych członków Ruchu. Spędzanie razem 
czasu i wspólne aktywności zbliżają, po-
zwalają na wymianę wiedzy i doświadczeń. 
Sprzyjają budowaniu relacji, dzięki którym 
łatwiej jest nam wspólnie realizować kolej-
ne działania. Z tego powodu od listopada 

2018 roku zaczęliśmy w Warszawie orga-
nizować spotkania, na które zapraszamy 
wszystkie osoby związane z ATD, by lepiej 
poznały się nawzajem i przyjemnie spędziły 
razem czas.
Pierwsze takie wydarzenie miało miejsce 

16 listopada. Zebraliśmy się w biurze ATD na 
spotkaniu integracyjnym, na które mogliśmy 
zaprosić swoich przyjaciół oraz rodzinę, by 
przyjemnie spędzić czas w ciekawym gronie. 
Podczas spotkania nie brakowało możliwo-
ści do wymiany myśli na różne tematy. Mieli-
śmy okazje po-
znać się bliżej, 
wykonując pra-
ce plastyczne w 
grupach. Dzięki 
temu mogli-
śmy odkryć, co 
nas wszystkich 
tak naprawdę 
łączy, a także 
poznać Ruch 
z perspektywy 
uczestników 
innych działań. 
Był też kącik dla 
dzieci.

Nowe Działania

17 grudnia ponownie zebraliśmy się w ra-
mach przygotowań do spotkania świątecz-
nego, które odbyło się dwa dni później. Ra-
zem śpiewaliśmy kolędy i uczyliśmy się robić 
ozdoby świąteczne, by następnie wspólnie 
udekorować nimi biuro. Wszystkim udzielił 
się świąteczny nastrój.
19 grudnia święta zagościły w biurze ATD. 

To był wyjątkowy wieczór: śpiewanie kolęd 
przy dźwiękach gitary i wspólny posiłek. Pa-
nowała niesamowita atmosfera pełna miło-
ści i radości.

Dekorowanie biura przed spotkaniem świątecznym, grudzień 2018



Spotkanie świąteczne, grudzień 2018
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Walne Zgromadzenie 2018 roku przyniosło duże zmiany w strukturach Stowarzyszenia. Funkcję członka Zarządu przestał pełnić Andrzej 
Zybała. Natomiast pewną nowością jest fakt, że do Zarządu Stowarzyszenia dołączyli ówcześni członkowie Ekipy: Magdalena Bronikowska-
-Perka i Jan Świątek. Z poprzedniego roku w Zarządzie zostali: Anna Osińska, Agata Nankiewcz, Ryszard Szarfenberg, Marianna Zieleńska 
oraz Karolina Sztandar-Sztanderska. 
Zmienił się również skład Komisji Rewizyjnej - przestali w niej być Urszula Radziszewska i Krzysztof Magdziak, natomiast dołączyły Maria 

Jarmuszczak oraz Magdalena Macińska. Martyna Krzyżosiak kontynuuje pełnienie funkcji z poprzedniego roku.
Rok 2018 ob tował w duże zmiany osobowe w Ekipie. Na przestrzeni tego roku do Ekipy dołączyły: Hanna Barełkowski, Anna Sendek, 

Magdalena Dziedzic, Małgorzata Sendek i Joanna Wichrowska. Z kolei odeszli: Agnieszka Witkowska, Kamil Perka, Magdalena Żarnawska, 
Magdalena Bronikowska-Perka oraz Hanna Barełkowski. Z poprzednich lat zostali: Jan Świątek i Paulina Bartosiewicz. 
Po ponad 2-letniej misji na Filipinach do Polski wracają byli członkowie Ekipy: Beata Kowalska-Teliuk oraz Oleksii Teliuk. Przez pewien czas 

będą wspierać Ekipę i Ruch w Polsce swoim długoletnim doświadczeniem Stałego Wolontariatu. 
Ruch w Polsce wspierany jest w dalszym ciągu przez dwoje wolontariuszy o bardzo długim stażu: Véronique i Benoit Reboul-Salze. Przy-

jeżdżają teraz rzadziej do Polski, ale cały czas wspierają nas w najważniejszych procesach, między innymi w ewaluacji/programacji. Stali 
wolontariusze z Polski korzystają z ich wsparcia również na odległość. 
Smutną wiadomością jest fakt, że zmarło dwoje zasłużonych członków Ruchu: Urszula Radziszewska, która przez wiele lat była członkiem 

Komisji Rewizyjnej i Antoni Tercha, wspaniały przyjaciel Ruchu, który zawsze życzliwie podchodził do jego działań. Antoni Tercha przez 
lata w porozumieniu z Ekipą w Warszawie organizował wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Barka” Międzynarodowy Dzień Walki 
z Ubóstwem w Strzelcach Opolskich.
Obecnie, Stowarzyszenie liczy 48 członków:
 1 Cezary Bieniaszewski
 2 Elżbieta Bolewska-Kocór
 3 Tereliza Braun
 4 Piotr Broda-Wysocki
 5 Agnieszka Kaczanowska-Czmyr
 6 ks. Andrzej Drapała
 7 Stanisław Franczak
 8 Cezary Gawryś
 9 Marta Hamerszmit
10 Maria Jarmuszczak
11 Louis Join-Lambert
12 Agnieszka Kaszkur

13 Elżbieta Kauch
14 Pierre Klein
15 Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz
16 Justyna Kozubska-Knop
17 Magdalena Macińska
18 Krzysztof Magdziak
19 Agnieszka Drelich-Magdziak
20 Monika Mazurkiewicz
21 Tomasz Medyński
22 Jarosław Miarka
23 Izabela Moskwa
24 Agata Nankiewicz

25 Anna Osinska
26 Isabelle Perrin
27 Tamara Pocent
28 Anna Rurka
29 Justyna Skuza
30 Zdzisław Skuza
31 Bogumiła Słapek
32 Anna Śleźnik
33 Zo a Waleria Stelmaszuk
34 Ryszard Szarfenberg
35 Katarzyna van Baren-Nawrocka
36 Anna Wierzbicka

37 Stefan Wilkanowicz
38 Andrzej Zoll
39 Andrzej Zybała
40 Karolina Sztandar Sztanderska
41 Marianna Zieleńska
42 Jarosław Strzeszewski
43 Martyna Krzyżosiak
44 Adam Ploszka
45 Barbara Laudy
46 Jan Świątek
47 Magdalena Bronikowska-Perka
48 Bogusław Kraska

Życie Stowarzyszenia



Przychody (zl) 2018 % 2017 % 2016 % 2015 % 2014 % 2013 %

Składka członkowska 570 1 850 0 520 0 720 0 420 0 580 0

Dotacje Fundacji oraz Ruchu ATD 334145 95 314687 78 370353 83 245392 88 224203 71 294 640 70

Granty ze środków publicznych w Polsce 0 0 0 0 13902 3 18039 6 16500 5 14 000 3

Granty ze środków publicznych z zagranicy 0 0 59449 15 18525 4 0 0 18501 6 33 759 8

Sponsorzy 12053 3 16000 4 21645 5 1668 1 30850 10 41 000 10

Darowizny osób fizycznych (z Francji i Polski) + 1% (2017) 3377 1 10882 3 20506 5 10549 4 27153 9 34 107 8

Dobrowolny udział w kosztach spotkań i pozostałe przychody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Przychody finansowe – odsetki  379 0 283 0 1418 0 2227 1 345 0 1 457 0

Razem 350523 100 402151 100 446869 100 278595 100 317972 100 419 543 100

            

Koszty (zl) 2018 % 2017 % 2016 % 2015 % 2014 % 2013 %

Koszty realizacji zadań statutowych  317459 86 305588 83 397230 90 247896 87 300437 90 371 303 94

Koszty administracyjne  52130 14 59932 16 38664 9 35237 12 33485 10 25 472 6

Koszty finansowe 1043 0 789 0 4377 1 2964 1 1744 0 6 0

Razem 370632 100 366309 100 440271 100 286097 100 335666 100 396 781 100

Zysk lub strat (zl) -20109  35842  6598  -7502  -17993  22762 

            

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne 237791 64 214520 59 226535 51 161289 56 156871 47 152 411 38
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Finanse Stowarzyszenia

Zarządzanie finansami Stowarzyszenia opie-
ra się przede wszystkim na dwóch dokumen-
tach Międzynarodowego Ruchu ATD Czwar-
ty Świat: „Karcie etyki finansowej” oraz „Etyce 
finansowej międzynarodowego wolontaria-
tu długoterminowego”. Określają one zasad-
ność i cele wydatków, charakteryzują zasady 
zatrudnienia, wyznaczają kierunek rozwoju. 
Międzynarodowa solidarność lokalnych 
ekip Ruchu ATD gwarantuje Stowarzyszeniu 
wsparcie ze strony Fundacji ATD Quart Mon-
de France, a zarazem obliguje do stawiania 
sobie celów stopniowego uniezależniania 
się finansowego i wspierania ekip w innych 
krajach.

W roku 2018 wydatki poniesione na dzia-
łalność statutową zwiększyły się o 11871 zł 
w stosunku do roku poprzedniego, natomiast 
przychody zminiejszyły się o 51628 zł. Koszty 
administracyjne zmniejszyły się o 7802 zł.

Przychody Stowarzyszenia w 2018 roku 
pokryły wszystkie wydatki na działalność 
statutową, ale wynik finansowy za ten rok 
jest ujemny (– 20109 zł), m.in. z powodu 
zmian organizacyjnych i strukturalnych 
(duże zmiany w ekipie oraz ustalenie nowych 

priorytetów, rozpoczęcie nowych działań). 
Stowarzyszenie miało również ograniczone 
możliwości pozyskania środków z innych 
źródeł niż Fundacja ATD.

Należy wskazać, że Sprawozdanie Finan-
sowe 2018 nie odzwierciedla w pełni rzeczy-
wistej sytuacji Stowarzyszenia, a w szczegól-
ności nakładów poniesionych na realizację 
zadań, ponieważ:

 Działania Stowarzyszenia i grup ATD 
w Polsce w znacznym stopniu opierają się 
na bezpłatnej pracy wolontariuszy. Wolon-
tariusze nawiązują kontakty z partnerami, 
tłumaczą teksty, zapewniają noclegi innym 
wolontariuszom podczas spotkań lokalnych, 
towarzyszą osobom żyjącym w ubóstwie, 
moderują spotkania. W Polsce Stowarzy-
szenie współpracuje z wieloma partnera-
mi, korzystając nieodpłatnie z ich usług lub 
przestrzeni.

 Środki otrzymywane przez Stowarzy-
szenie jako dobrowolny udział finansowy 
uczestników projektów nie są wykazywane 
jako przychody, lecz są uwzględniane jako 
pomniejszenie kosztów projektów.

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

Stowarzyszenie jest w dobrej kondycji 
finansowej w głównej mierze dzięki dotacji 
od Fundacji ATD oraz Ruchu ATD we Francji, 
która w 2018 roku wyniosła 334145 zł i sta-
nowiła 95% całości przychodów.

Celem Stowarzyszenia pozostaje posze-
rzenie sieci przyjaciół i darczyńców z Pol-
ski. Stała ekipa w Warszawie, podobnie jak 
w roku poprzednim, będzie kontynuowała 
starania o dofinansowania celowe, ubiega-
jąc się o fundusze w ramach krajowych, lo-
kalnych oraz zagranicznych konkursów. 

W 2018 roku Stowarzyszenie kontynu-
owało długoletnią współpracę z Biurem Ra-
chunkowym „MAX” s.c. w Warszawie, które 
prowadzi naszą księgowość od roku 2010.



Praca plastyczna „Co nas łączy”, spotkanie integracyjne, listopad 2018
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W 2018 roku bardzo ważnym wydarzeniem, 
wprowadzającym wiele zmian w działal-
ności ATD w Polsce, była Programacja, czyli 
planowanie działań na kolejny rok szkolny. 
Miała ona miejsce we wrześniu. Poprzedzi-
ła ją długa i wnikliwa ewaluacja wszystkich 
działań, przeprowadzona w sierpniu z różny-
mi członkami Ruchu. Analizowaliśmy nasze 
osiągnięcia, słuchaliśmy, jakie są potrzeby 
i oczekiwania, a w końcu wspólnie ustalali-
śmy priorytety.

Priorytet nr 1. Budowanie tożsamości Ruchu 
oraz zapewnienie funkcjonowania ATD.

Priorytet nr 2. Zapewnienie usłyszenia gło-
sów osób doświadczających ubóstwa i/ po-
przez docieranie i przełamywanie izolacji.

Priorytet nr 3. Zbliżanie różnych ludzi, by w 
jedności i mądrości walczyć z ubóstwem.

Priorytet nr 4. Sprawienie, by prawa czło-
wieka były realizowane dla osób doświad-
czających skrajnego ubóstwa.

Ostatni priorytet jest jednocześnie sposo-
bem, w jaki chcielibyśmy realizować wszyst-
kie z powyższych priorytetów – jest to: wal-
ka z ubóstwem przez sztukę, kreatywność 
i wspólne działania z młodzieżą.
2018 rok był okresem wielu zmian. Nie-

które wynikały z przyczyn niezależnych, 
takich jak decyzja o zamknięciu osiedla 
Dudziarska albo nowelizacji prawa, inne 
wiązały się z koniecznością ograniczenia 
ilości działań i skupienia się na wybranych 
projektach.

Działania zakończone to:
 Biblioteka Podwórkowa na Targówku,
 Biblioteka Podwórkowa na Dudziarskiej,
 porady prawne.

Działania, które kontynuujemy:
 Wsparcie indywidualne,
 Nasze Głosy,
 Działania młodzieżowe,
 Warsztaty Wrzesińskiego,
 Tłumaczenie kwartalnika,
 Tworzenie gry,
 Rzecznictwo.

Nadal będziemy zajmować się promo-
waniem Ruchu,  współpracować z innymi 
organizacjami oraz podtrzymywać tradycję 
celebrowania Międzynarodowego Dnia Wal-
ki z Ubóstwem.

Nowymi działaniami są:
 Regularne spotkania różnych członków 
Ruchu,

 Cotygodniowe odwiedzanie rodzin,
 Przepływ informacji traktowany jako dzia-
łanie.

Perspektywy
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Działania ATD Czwarty Świat w Polsce nie 
byłyby możliwe bez wsparcia wielu osób i in-
stytucji.
W 2018 roku w naszych projektach wzięło 

udział około 100 wolontariuszy i przyjaciół 
Ruchu. Są to osoby, które dzielą się swoimi 
umiejętnościami i wolnym czasem, aby ra-
zem podjąć walkę o godność najuboższych. 
Część z nich regularnie uczestniczyła w ta-
kich działaniach, jak Biblioteki Podwórkowe, 
Djynamo, Warsztaty Wrzesińskiego, porady 
prawne, a część angażowała się w jedno-
razowe wydarzenia (prawnicy, tłumacze, 
programiści, gra cy i wielu innych). Naj-
ważniejsze jednak w walce z ubóstwem jest 
zaangażowanie samych osób doświadczają-
cych biedy, które posiadają wiedzę na temat 
realiów życia w nędzy, potrzebach najuboż-
szych oraz trudnościach, którym ci ludzie 
stawiają czoła każdego dnia. Często znają 
wiele metod radzenia sobie z problemami 

oraz sposobów przetrwania. Zdają sobie też 
sprawę z tego, które rozwiązania instytucjo-
nalne nie działają, a także potra ą dotrzeć 
do osób wykluczonych.
Dzięki darowiznom Stowarzyszenie może 

realizować projekty kierowane do osób 
najbardziej opuszczonych, które często nie 
mogą brać udziału w akcjach prowadzonych 
dzięki  nansom publicznym. W 2018 roku 
otrzymaliśmy wsparcie  nansowe od około 
25 osób. Jako Organizacja Pożytku Publicz-
nego możemy również korzystać z wpływów 
z 1% podatku. Są też tacy darczyńcy, którzy 
regularnie wspomagają Stowarzyszenie i to 
właśnie takie wsparcie pomaga nam tworzyć 
wraz z osobami najbardziej wykluczonymi 
przestrzeń do działania na rzecz walki z ubó-
stwem i wykluczeniem społecznym.
Niezwykle ważna jest też współpraca 

z innymi organizacjami. W 2018 roku były to: 
Staromiejski Dom Kultury, redakcja „Więź”, 

Oratorium im. św. Jana Bosko, Fundacja God-
nie Żyć, Auchan, IT Kontrakt, MOPR w Kiel-
cach, MGOPS Daleszyce, Fundacja Klamra, 
Good Looking Studio, Fundacja dla Wolno-
ści, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, 
Teatr Bezdomnych, EAPN, OFOP, PROM, To-
warzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazi-
mierza Lisieckiego „Dziadka”, Caritas Diecezji 
Kieleckiej, Urząd do Spraw Cudzoziemców, 
Urząd Miasta Kielce.
Nasze inicjatywy w 2018 roku były  nan-

sowane z dotacji: SHOM, Fundacji im. Stefa-
na Batorego.
Trzeba pamiętać, że działalność Stowarzy-

szenia w dużej mierze opłacana jest ze środ-
ków Fundacji ATD Quart Monde we Francji. 
Spora część przychodów tej Fundacji pocho-
dzi od darczyńców z Francji, dzięki czemu 
możemy realizować swoje działania.
Dziękujemy za Wasz wkład w walkę z ubó-

stwem i wykluczeniem społecznym!

Wspierają nas





Przekaż 1% podatku dochodowego na działalność ATD Polska. Wystarczy w formularzu zeznania podatkowego wpisać KRS: 0000237930
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