
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce
sprawozdanie roczne z działalności – 2006

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2006
Sprawozdanie uwzględnia działania Grup nieformalnych Grup Międzynarodowego Ruchu 
ATD Czwarty Świat w Polsce

A) Informacje o Stowarzyszeniu
Siedziba i adres: ul. Paderewskiego 20, Kielce

Wpis do rejestru: 2005, nr w rejestrze 0000237930

Dane dotyczące członków organów Stowarzyszenia:

Zarząd Stowarzyszenia:
Anna Śleźnik -  Prezes
Agnieszka Czmyr – Kaczanowska - Wiceprezes
Tomasz Medyński - Wiceprezes
Elżbieta Kauch - Członek Zarządu
Mohammed Sidilijani - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Urszula Radoszewska - Przewodnicząca
Magdalena Macińska - Członek
Andrzej Kulik - Członek

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe:
Celem Stowarzyszenia  jest  przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu osób i  rodzin,  a 
także wspieranie organizacyjne i finansowe rozwoju oraz działalności Międzynarodowego 
Ruchu ATD Czwarty Świat.

B) Działalność organizacyjna Stowarzyszenia w 2006 roku
1. Wynajęliśmy lokal na działalność Stowarzyszenia oraz Grupy ATD Czwarty Świat w 

Kielcach.
2. Złożyliśmy  pierwszy  projekt  na  działania  związane  z  propagowaniem  idei  17 

października na konkurs grantowy Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Było to duże 
wyzwanie. Wniosek został zaakceptowany i uzyskaliśmy dofinansowanie na wybrane 
działania.

3. Przygotowaliśmy i  rozesłaliśmy  pierwszy  list  do  osób  zaprzyjaźnionych  z  ATD w 
Polsce (około  250 osób)  z  informacją  o działalności  Stowarzyszenia  i  Grup oraz 
prośbą o wsparcie  finansowe.  Pierwszy raz oferowaliśmy także kartki  świąteczne 
ATD w zamian za przekazanie środków finansowych (grudzień 2006).

4. Zostaliśmy członkiem EAPN (European Anty Poverty Network oddziału polskiego) i 
Komisji  ds.  bezrobocia i  pomocy najuboższym (przy Urzędzie Miasta stołecznego 
Warszawy).
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5. Uruchomiona została polska strona internetowej Ruchu ATD. Umieszczane są na 
niej  regularnie  najważniejsze  informacje  związane  z  działaniami  ATD  w  Polsce 
(www.atd.org.pl).  Utworzenie  strony  możliwe  było  dzięki  zaangażowaniu 
wolontariuszy w tym szczególnie Pierr’a Klein’a.

C)  Działalność  Grup  ATD  Czwarty  Świat  (m.in.  Kielce, 
Warszawa, Sadki, Strzelce Opolskie). 
Stowarzyszenie wspiera działania tych Grup (Grupy w skrócie określane są ATD, jako Ruch 
ATD w Polsce).

1. W Kielcach,  w  ciągu  pierwszego  półrocza  odbywały  się  spotkania  17  -  każdego 
miesiąca.  Celem  spotkań  było  zwrócenie  uwagi  na  sytuację  ludzi  żyjących  w 
ubóstwie i mobilizacja wszystkich wokół idei walki z tym zjawiskiem. W spotkaniach 
każdorazowo brało  udział  od 10 do 20 osób z różnych środowisk.  Nie udało się 
jednak  utrzymać  tych  spotkań  i  poszerzać  grona  uczestników  zgodnie  z 
zamierzeniami.  Mamy  nadzieję,  że  w  kolejnym  roku  uda  się  nam  kontynuować 
spotkania. 

2. W  maju,  w  Kielcach  odbywały  się  coroczne  Świętokrzyskie  Dni  Profilaktyki,  tym 
razem pod hasłem „Podajmy dłoń rodzinie”. ATD zostało zaproszone do udziału w 
konferencji  naukowej  „Jan Paweł  II  stróżem ludzkiej  rodziny”  oraz  do prezentacji 
swoich działań w trakcie trwania całego przedsięwzięcia. W trakcie konferencji referat 
„Rodzina szansą na walkę z biedą w oparciu o doświadczenie Międzynarodowego 
Ruchu ATD Czwarty Świat” przedstawił Pierre Klein wspólnie z Terelizą Braun. W 
tłumaczeniu  brała  udział  Dorota  Lachowska.  Wystąpienie   spotkało  się  z  żywym 
zainteresowaniem  słuchaczy,  późniejsze  wypowiedzi  uczestników  pokazały,  że 
podejście ATD jest nowatorskie i daje dużo możliwości. 

3. Przy  okazji  Dni  Profilaktyki  w  Kielcach  zorganizowany  został  dzień  otwarty  dla 
wszystkich chętnych zainteresowanych ideą Ruchu ATD w lokalu Stowarzyszenia. 
Frekwencja na spotkaniu nie była wysoka. 

4. Przedstawiciele Ruchu ATD wzięli udział w dorocznych obchodach Święta Kielc. 
5. W  dniu  24  września  odbył  się  festyn  „Jesteś  godzien”  organizowany  przez 

Stowarzyszenie „Arka Nadziei” w Kielcach. Przedstawiciele ATD prezentowali idee 
zbliżającego się 17 października – Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. 

6. W dniach 25 – 27 września Stowarzyszenie zorganizowało Warsztaty Artystyczne w 
Świetlicy „Przystań” w Kielcach. Brali w nich udział odwiedzający świetlicę bezdomni 
ale też młodzież z Bazy Zbożowej, wolontariusze. Działanie to było sfinansowane ze 
środków pozyskanych w trakcie konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

7. We wrześniu (w kilku miastach w Polsce) rozpoczęliśmy Międzynarodową Kampanię 
Tapori 2006/2007 pt. „Sylwetka i Serce - Odkryjmy to co mamy w sercach i razem 
zmieniajmy świat”. Ośrodkiem koordynacji jest Warszawa. Kampania oparta jest na 
jednej z wielu  prawdziwych historii  dzieci zmagających się z trudnościami biedy i 
wykluczenia (historia Léon’a i René - chłopców z Demokratycznej Republiki Kongo, 
którzy  zostają  przyjaciółmi  mimo,  że  jeden  z  nich  jest  bardzo  biedny).  Po 
przeczytaniu opowiadania, Tapori proponuje dzieciom warsztaty twórcze (rysowanie 
swoich  sylwetek  i  ich  dekorowanie).  Sylwetki  przesłane  są  do  centrum  Tabori. 
Zostaną zaprezentowane w takich miejscach jak siedziba ONZ w Nowym Jorku, Plac 
Wolności i Praw Człowieka w Paryżu. Te wystawy pomogą politykom, dyplomatom, 
artystom i całemu społeczeństwu usłyszeć przesłanie dzieci. Sylwetki z opisem ich 
twórców będą też przesłane do różnych krajów na całym świecie.
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8. Warsztaty  Tapori  prowadzone  były  w  Warszawie,  Kielcach  oraz  Sadkach  (koło 
Bydgoszczy). 

9. W  Warszawie  nawiązana  została  współpraca  ze  świetlicami  środowiskowymi  dla 
dzieci  i  młodzieży  na  Pradze.  Wolontariuszy  działający  w  Warszawie  (Pierre  i 
Fabienne  Klein)  zebrali  wokół  siebie  liczne  grono  osób  zaangażowanych  i 
zainteresowanych działaniami Ruchu ATD Czwarty Świat.

10.W  Sadkach  zebrała  się  aktywna  grupa  młodych  osób  chętnych  do  prowadzenia 
warsztatów  Tapori  we  współpracy  lokalnym  Ośrodkiem  Caritas.  Głównym 
organizatorem  była  Katarzyna  Nawrocka.  Sylwetki  przygotowane  w  ramach 
warsztatów zaprezentowane zostały w kościele w czasie świąt Bożego Narodzenia. 

11.W dniach 15 – 17 października zorganizowaliśmy w Kielcach, Warszawie i Strzelcach 
Opolskich obchody 17 października – Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. 
Kielce
15 października, w niedzielę, odbył się happening w Galerii Echo w Kielcach. Dzięki 
współpracy z szeregiem innych organizacji tj: Centrum Wolontariatu, Bazą Zbożową, 
MOPR, Salezjanami,  tegoroczny happening był wyjątkowo ciekawy i  spotkał się z 
dużym zainteresowaniem klientów Galerii. Głównymi bohaterami tego zdarzenia były 
dzieci  i  młodzież.  Włączyliśmy  się  również  w  międzynarodową  kampanię 
organizowaną przez ONZ – STAND UP. Udział w całym wydarzeniu wzięło ok. 60 
osób. Gośćmi byli Olivier i Ben – stali wolontariusze ATD ze Szwajcarii i USA. 17 
października  odbyła  się  konferencja  naukowa  z  wystąpieniem  wprowadzającym 
Zdzisława Skuzy „Mieszkania (czy getta) socjalne”. Wzięło w niej udział szereg osób, 
spotkała się z dużym zainteresowaniem. Tym razem nie mogła się odbyć Msza Św. 
na Dworcu PKP – ze względu na odmowę zgody ze strony władz PKP. Msza odbyła 
się Kościele na ul. Urzędniczej w Kielcach. Spotkanie pod Krzyżem upamiętniającym 
zmarłych  bezdomnych  odbyło  się  zgodnie  z  planem.  Bardzo  poruszające  było 
wieczorne spotkanie w Świetlicy  „Przystań”  –  świadectwa osób doświadczających 
skrajnej  nędzy  dały  możliwość  przeżycia  wyjątkowych  chwil.  Mieliśmy  poczucie 
uczestnictwa w  jednej  wspólnocie  bez  względu  na pozycję  społeczną,  wyznanie, 
narodowość – łączyła nas wrażliwość na drugiego człowieka.
Warszawa
W Warszawie obchody 17 października skoncentrowały się na działaniach Ruchu 
Tapori  (www.tapori.org).  Uczestnikami  były  dzieci  z  Warszawy,  Kielc  jak  również 
politycy, którym na sercu leży zmiana sytuacji skrajnej nędzy. Odbyło się spotkanie 
pt.:  „Przyjaźnią  budujemy  świat  bez  granic”,  na  które  przybyły  dzieci  z  Mińska 
Mazowieckiego  (świetlica  Caritas),  Kielc  („4  kąty”)  i  z  Warszawy  (świetlica 
„Gapiszon”, „Wspólne Podwórko”, Caritas i „Ruchoma Szkoła”). Uczestniczyli w nim 
również rodzice, wychowawcy oraz oficjalni goście (Prof. Bronisław Geremek, Prof. 
Elżbieta Tarkowska, przedstawiciele UNDP, Rzecznika Praw Dziecka i innie goście. 
Najpierw spotkaliśmy się  pod pomnikiem Janusza Korczaka,  wielkiego przyjaciela 
dzieci. Później przeszliśmy do Pałacu Młodzieży, by obejrzeć wystawę 140 sylwetek 
z  Polski  i  z  innych  krajów  (przygotowanych  w  ramach  kampanii  Tapori).  Dzieci 
podzieliły się swoimi przesłaniami. Na koniec spotkania Artur z Warszawy powiedział: 
„Takich  dni  Przyjaźni  powinno  być  więcej.  Wystawa  bardzo  mi  się  podobała  i 
chciałbym więcej na takie wystawy przychodzić”. 
Strzelce Opolskie 
W Strzelcach Opolskich 17 października Antoni Tercha zorganizował wystawę Tapori 
i Spotkanie. 
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12.Wydaliśmy  książkę  Alwine  de  Vos  van  Steenwijk  „Ojciec  Józef  Wrzesiński”  w 
tłumaczeniu  Terelizy  Braun  (w  ramach projektu  z  FIO).  Mogliśmy ją  wręczać  na 
spotkaniu podsumowującym zdarzenia związane z 17 października. 

13.  Wzięliśmy  udział  w  konferencji  „Jak  przeciwdziałać  marginalizacji  i  wykluczeniu 
społecznemu”,  która  odbyła  się  w  Krakowie  24  listopada  zorganizowana  przez 
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Przedstawiony referat 
„Blisko  najbiedniejszych  –  specyfika  działania  Międzynarodowego  Ruchu  ATD 
Czwarty Świat” spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

14.  Wzięliśmy  udział  w  dorocznej  konferencji  Konwencji  Przeciw  Bezradności 
Społecznej  zorganizowanej  tym razem w Warszawie.  Spotkanie  poświęcone było 
ekonomii społecznej. 

15.  Wzięliśmy także udział w obchodach Dnia Praw Człowieka.
16.  Na początku roku wydana zostanie książka „Germaine” M. Caillaux w tłumaczeniu 

Doroty Lachowskiej. Publikacja połączona będzie z wydaniem folderu informacyjnego 
dotyczącego Międzynarodowego Ruchu ATD w Polsce i na świecie.

17.  W grudniu rozpoczęliśmy kampanię związaną z propagowaniem Apelu Solidarności. 
Z okazji pierwszego Międzynarodowego Dnia Solidarności obchodzonego 20 grudnia 
2006 roku, na całym świecie będą zbierane podpisy pod Apelem zatytułowanym: 
„Wykorzenienie skrajnego ubóstwa drogą do pokoju - Deklaracja Solidarności”. Apel 
jest  zaproszeniem  dla  każdej  osoby,  która  gotowa  jest  w  swoim  środowisku 
współdziałać na rzecz poszanowania godności osób żyjących w ubóstwie. Celem jest 
między  innymi  zebranie  miliona  podpisów  na  całym  świecie.  Podpisy  zostaną 
przedłożone  17  października  2007  władzom  każdego  kraju  oraz  organizacjom 
międzynarodowym (np.  ONZ)  z  okazji  20  rocznicy  pokojowej  demonstracji,  która 
zapoczątkowała obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

18.  Prowadziliby aktywną współpracę międzynarodową: 
- Gościliśmy  Oliviera  Willemin  i  Bena,  którzy  odwiedzili  nas  z  okazji  17 

Października. 
- Wzięliśmy udział w spotkaniu przedstawicieli krajowych stowarzyszeń ATD w 

Pierrelaye.  Uczestniczyliśmy  w  seminarium w Montrealu,  gdzie  wspólnie  z 
ONZ i Amnesty International opracowano tekst Apelu. 

- uczestniczyliśmy w seminarium w Pierrelaye dotyczącym kampanii 2006/2007. 
Wzięli  również  udział  w  symbolicznym  pogrzebie  bezdomnych 
zorganizowanym  na  placu  Trocadero  w  Paryżu  przez  Stowarzyszenie 
francusko-belgijskie „ Zmarli na ulicy”.

- nasz  przedstawiciel  wraz  z  grupą  kilkunastu  innych  osób  z  Europy,  był 
gościem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

- Grupa  25  młodych  z  Polski  wspólnie  z  kilkoma  osobami  dorosłymi  wzięła 
udział w obchodach 17 października w Berlinie. 
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