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WITAMY W EKIPIE!
W ostatnim czasie nasza Ekipa
powiększyła się o czworo
stałych wolontariuszy.
Po dwuletniej misji na Filipinach
do Polski wrócili Beata z Loszą.
Witamy z powrotem! :)
Od marca Ekipę wspierają
również dwie nowe stałe
wolontariuszki, Jagoda i Edyta.
Poznajcie ich :)

Jagoda

Losza i Beata

Edyta

"I zarazem we wszystkich kulturach, we wszystkich stronach świata,
znajdujemy mężczyzn i kobiety, którzy uznają za nienormalny, bo nieludzki,
fakt, że ludzie są bezbronni wobec tak wielkiego ubóstwa, a co gorsze - że w
stanie skrajnej nędzy zostają wykluczeni ze społeczeństwa".
"Ujrzymy słońce. Pisma i słowa", wyd. Więź 2007 s. 100
ATD Czwarty Świat
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SPOTKANIE
MŁODZIEŻOWE
18 marca odbyło się kolejne spotkanie
młodzieżowe. Tym razem uczestnicy
rozmawiali o tym, czym jest dla nich ATD.
Poprzez prace artystyczne wyrażali swoje
skojarzenia z ATD: wspólnota, nauka,
radość, miejsce zawierania nowych przyjaźni
czy wreszcie spokój i bezpieczeństwo.
Ponadto, młodzi ludzie integrowali się
poprzez różne gry i zabawy, a na końcu grali
w kręgle. „Czuję się superowo” - takie
stwierdzenia padały po spotkaniu.
Marzec był miesiącem intensywnej pracy w grupie
Naszych Głosów. 9 marca w Kielcach
podsumowaliśmy wyniki ankiet przeprowadzonych
wśród osób z doświadczeniem ubóstwa,
pracowników pomocy społecznej i akademików na
temat idei powołania Rzecznika w obszarze pomocy
społecznej. Zaczęliśmy określać szczegóły profilu
Rzecznika. Dyskusję na ten temat kontynuowaliśmy
30 marca w Warszawie. Tego dnia podzieliliśmy się
też zadaniami na kwiecień, takimi jak opracowanie
raportu z badania czy tworzenie dokumentu
opisującego koncepcję Rzecznika.

NASZE GŁOSY

WALNE ZGROMADZENIE
CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA
29 marca w Warszawie odbyło się, jak co roku, Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, na które
przybyli również inni przyjaciele Ruchu. W tym roku,
po raz pierwszy od lat na WZ byli obecni członkowie
Stowarzyszenia z Kielc.Przedstawione zostało
sprawozdanie z działań w roku 2018. Podjęto uchwałę
Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2018 rok i udzielono
absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

WARSZTATY
WRZESIŃSKIEGO

14 marca w siedzibie "Więzi" w ramach cyklu
Warsztatów Wrzesińskiego odbyło się interesujące
spotkanie na temat pomocy finansowej. Punktem
wyjścia do dyskusji były fragmenty tekstów Józefa
Wrzesińskiego oraz fragment wywiadu z dr. hab.
Ryszardem Szarfenbergiem. Mieliśmy okazję do
wymiany poglądów i spojrzenia na kwestię pomagania z
rożnych perspektyw, zestawienia obserwacji
założyciela Ruchu z własnymi doświadczeniami.

A PRZED NAMI:
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