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C O W TRAWIE PISZ C ZY,
C ZYLI NOWI STALI

WOLONTARIUSZE W EKIPIE
W Ekipie nastał czas zmian.

We wrześniu powitaliśmy dwie nowe stałe wolontariuszki:
Magdę i Gosię.
W listopadzie dołączyła do nas Asia.
Mamy przyjemność przedstawić Wam Ekipę stałych wolontariuszy

Janek

ATD Czwarty Świat w składzie:
Janek, Paulina, Ania, Magda, Gosia i Asia:)

Magda

Paulina

Gosia

Ania

Asia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, aby
nadchodzący czas był czasem spokoju ducha oraz refleksji.
Niechaj będzie to moment pojednania i pokoju.
Wesołych Świąt!

Ekipa ATD Czwarty Świat

ATD Czwarty Świat

ul. Grenadierów 34 U1

tel.: 505 222 609

RENFORT W PIERRELAYE
SPOTKANIE EKIP
EUROPEJSKICH

W dniach 4-17 listopada w Pierrelaye odbyło się
zgrupowanie pod nazwą „RENFORT” (fr.
„wzmocnienie”). Stali wolontariusze z całego świata
z 2-3 letnim stażem mieli okazję oddać się refleksji
nad swoim dotychczasowym zaangażowaniem,
działaniami oraz metodami stosowanymi w Ruchu.
Wymieniali się także informacjami i doświadczeniem
z dotychczasowego zaangażowania z uczestnikami z
innych krajów m.in. z Peru, Gwatemali,Tanzanii,
Francji, Belgii oraz Polski.

W dniach 29 listopada – 2 grudnia miała miejsce
europejska sesja przedstawicieli krajowych ekip ATD
Czwarty Świat. Łącznie 41 uczestników zebrało się,
aby omawiać najważniejsze i najbardziej bieżące
sprawy dotyczące poszczególnych ekip. Delegacja
Generalna Ruchu ATD przedstawiła również roboczą
wersję zaktualizowanych wspólnych dążeń na lata
2019-2023 (ostateczna wersja planowana jest na
styczeń 2019).

ATD W KIELCACH
14 listopada w Kielcach odbyło się spotkanie
informacyjne o Ruchu ATD Czwarty Świat.
Zaproszone osoby dowiedziały się o historii Ruchu,
Ojcu Józefie Wrzesińskim oraz powstaniu ATD w
Polsce.

GRA ATD CZWARTY ŚWIAT

Wolontariusze ATD Polska pracują nad grą
planszową o tematyce wychodzenia z ubóstwa.
Gracze będą mogli budować długofalowe
rozwiązania dla społeczności, jednocześnie walcząc
ze swoimi doraźnymi problemami oraz próbując
osiągnąć swoje cele. Prace, które trwają od roku
wchodzą na nowy etap, w którym bierze udział także
młodzież.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

16 listopada członkowie Ruchu mieli okazję lepiej się
poznać podczas spotkania integracyjnego. Byliśmy
kreatywni podczas tworzenia prac plastycznych oraz
wnikliwi przy poszukiwaniu osób o określonych
gustach i zwyczajach. Zrozumieliśmy, co nas łączy i
poznaliśmy innych członków Ruchu.
Z niecierpliwością oczekujemy kolejnego spotkania.

A PRZED NAMI:

7 grudnia - młodzieżowy wieczór planszówkowy
8 grudnia - spotkanie uczestników projektu
"Nasze Głosy" (przeniesione z 1 grudnia)
15 grudnia - spotkanie dla wolontariuszy
17 grudnia w godz. 15.00 - 20.00 zapraszamy na
wspólne świąteczne dekorowanie biura.
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