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"Nędza przestanie istnieć już jutro, jeżeli pomożemy młodym
ludziom wziąć sobie do serca los ich społeczności nędzarzy,
przekształcić agresję w świadome działanie, uzbroić się w miłość,
nadzieję i wiedzę, po to by walkę z ignorancją, głodem, jałmużną i
wykluczeniem doprowadzić do końca".
(o. Józef Wrzesiński, "Ujrzymy słońce. Pisma i słowa", s. 50).
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KSIĄŻECZKA
PRZYJAŹNI

WARSZTATY
WRZESIŃSKIEGO

Przyjaciółka Ruchu Olga razem z
10 stycznia spotkaliśmy się w siedzibie Więzi, by
wolontariuszami napisała mini-książeczkę o
podzielić się swoimi doświadczeniami i
tym, jak powstaje przyjaźń. Historia opisuje przemyśleniami na temat ubóstwa w różnych jego
prawdziwe wydarzenia z przeszłości.
aspektach. Byli z nami zarówno długoletni
Ilustracje Łukasza przybliżają bohaterów i przyjaciele Ruchu, jak i nowe osoby, między innymi
pobudzają wyobraźnię. Książeczka w wersji
członkowie Habitatu. Zostały opowiedziane
papierowej jest dostępna w biurze, w wersji poruszające, ważne, osobiste historie. Dziękujemy
elektronicznej można ją pobrać z naszej
wszystkim za obecność.
strony internetowej.

SPOTKANIE MŁODZIEŻOWE
28 stycznia grupa młodych ludzi skupionych wokół
Ruchu zebrała się w biurze ATD Czwarty Świat.
Szesnaście młodych osób oraz czworo organizatorów
wspólnie zastanawiało się nad stworzeniem filmiku
promocyjno-fundraisingowego. Z ożywionej dyskusji
wyłoniono kilka pomysłów, które będą dalej
opracowywane. Filmik ujrzycie niebawem – będzie
opublikowany na Youtube, Facebooku i naszej stronie
internetowej.
Po dyskusji grupa młodzieżowa udała się na łyżwy.

ZGRUPOWANIE
WOLONTARIUSZY W
MERY-SUR-OISE
W dniach 6-17 stycznia we Francji, w Mery-sur-Oise
odbyło się spotkanie dla stałych wolontariuszy z
Polski, Belgii i Francji zaczynających swoje
zaangażowanie w ATD Czwarty Świat. Była to okazja
do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń
oraz pogłębienia wiedzy na temat Ruchu.
Stałe wolontariuszki z polskiej Ekipy wróciły z
Francji pełne pozytywnej energii i bogatsze o nowe
doświadczenia.

A PRZED NAMI:

6 lutego - spotkanie o grze
ATD Czwarty Świat
9 marca - spotkanie Naszych Głosów
w Kielcach
29 marca - Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia
ATD Czwarty Świat

15 lutego w godz. 17:30-20:30

SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ
RUCHU ATD CZWARTY
ŚWIAT!
ATD Czwarty Świat

NASZE GŁOSY

26 stycznia w siedzibie ATD w Kielcach odbyło się
kolejne spotkanie Naszych Głosów. W pierwszej
części spotkania uczestnicy podsumowali
dotychczasowe działania zmierzające do powołania
rzecznika działającego w obszarze praw socjalnych.
Zapoznaliśmy się z wynikami ankiet na temat
rzecznika. Zespół Naszych Głosów podzielił się na
dwie grupy – w każdej miała miejsce dyskusja o tym,
co już wiemy i co chcemy dalej zrobić. Obie grupy
miały zbliżone wnioski i podobne odczucia.
Spotkanie przebiegło w miłej i owocnej atmosferze.
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