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PROGRAMA C JA

Podczas Programacji wyłoniliśmy priorytety oraz działania na rok
2018/2019:
Budowanie tożsamości Ruchu oraz zapewnienie funkcjonowania
ATD:
• przepływ informacji (newsletter, strona internetowa, Facebook), w
tym rozszerzanie wiedzy o Ruchu poprzez tworzenie gry planszowej o
ATD, książki o Bibliotekach Podwórkowych.
• finanse, administracja, fundraising
• kontynuacja Programacji
• życie Ekipy
Zapewnienie usłyszenia głosów osób doświadczających ubóstwa
i/poprzez docieranie i przełamywanie izolacji:
• odwiedzanie rodzin
• obecność w życiu ludzi
Zbliżanie różnych ludzi, by w jedności i mądrości walczyć z
ubóstwem:
• spotkania różnych członków Ruchu
• działania młodzieżowe
Sprawienie, by prawa człowieka były realizowane dla osób
doświadczających skrajnego ubóstwa:
• Nasze Głosy
• przedstawicielstwo w EAPN
Walka z ubóstwem przez sztukę, kreatywność i wspólne działania z
młodzieżą:
• obecne we wszystkich działaniach

DZIAŁANIA
MŁODZIEŻOWE
26 października grupa młodzieżowa spotkała się,
żeby omówić priorytety oraz działania na rok
2018/2019. Działania, które wzbudziły
zainteresowanie to powstająca gra planszowa o ATD
Czwarty Świat, pantomima, film o ATD Czwarty
Świat.

SPOTKANIE Z
WOLONTARIUSZAMI

26 października odbyło się spotkanie wolontariuszy.
Przedstawiliśmy na nim priorytety oraz planowane
działania ATD Polska na rok 2018/2019.
Wolontariusze opowiedzieli, które priorytety i
działania są im najbliższe. Wywiązała się również
bardzo ciekawa dyskusja dotycząca Ruchu i działań
wolontariuszy. Bardzo dziękujemy za wspólne
spotkanie.
9 października 2018 roku odbyło się spotkanie
organizacyjne Naszych Głosów. Pierwsze spotkanie
Naszych Głosów odbędzie się 1 grudnia 2018 r. o
godzinie 10:30 w biurze ATD w Warszawie. W tym
roku spotkania będą miały charakter otwarty.

NASZE GŁOSY

ATD W KIELCACH
Jak co roku, podczas Międzynarodowego Dnia Walki
z Ubóstwem odbyło się spotkanie przy Kieleckiej
Płycie Praw Człowieka, modlitwa oraz odczytanie
nazwisk zmarłych pod Krzyżem Pamięci Zmarłych
Bezdomnych przy Dworcu PKP. Następnie goście
udali się na Mszę Świętą w kaplicy przy
ul. Urzędniczej 3 oraz poczęstunek w Klubie
Seniora. Wszystkim przybyłym dziękujemy za
uczestnictwo w wydarzeniu.

17 PAŹDZIERNIKA

A PRZED NAMI:

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Walki z
Ubóstwem uczciliśmy przedstawieniem teatralnym
pt. "Zaczarowany imbryk" przygotowanym przez
Teatr Bezdomnych, wystawą "Usłyszeć Czwarty
Świat" oraz pracą plastyczną "Z myślą o jutrze".
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym
ważnym dla nas wydarzeniu.

21 listopada i 5 grudnia spotkamy się z grupą
studentów, aby zapoznać ich z działaniami ATD oraz
podzielić się naszymi doświadczeniami.
1 grudnia odbędzie się spotkanie w ramach projektu
Nasze Głosy.
16 listopada o godz. 18:00 w biurze ATD Czwarty
Świat odbędzie się spotkanie integracyjne
wszystkich członków Ruchu, na które serdecznie
zapraszamy!

