02/2019
Luty

NEWSLETTER

.

"Jednak jesteśmy gotowi świadczyć, że świat może iść w dobrym kierunku,
jeśli tylko będziemy przyjaciółmi jedni dla drugich. Jeśli ci, którzy są mocni
podzielą się swoją siłą ze słabymi i jeśli ci, którzy nie mogli ukończyć szkół,
nauczą się czegoś od tych, którzy są wykształceni."
"Ujrzymy słońce. Pisma i słowa", wyd. Więź 2007 s. 117

1%

PODATKU

Drodzy Przyjaciele Ruchu!

Nadchodzi czas składania deklaracji podatkowej. Rozliczając się
w tym roku z Urzędem Skarbowym, pamiętajcie, że ATD
Czwarty Świat jest organizacją pożytku publicznego, na którą
możecie przekazać 1% swojego podatku.

KRS: 0000237930
ATD Czwarty Świat

ul. Grenadierów 34 U1

tel.: 505 222 609

POŻEGNANIE
MARCINA

ZGRUPOWANIE
WOLONTARIUSZY W
FRIMHURST

20 lutego pożegnaliśmy Marcina, przyjaciela
Ruchu ATD Czwarty Świat. Członkowie ekipy
Ruchu w Polsce poznali Marcina w
listopadzie 2017. Był zawsze bardzo
pomocny, uczynny, przyjacielski. Dzielił się
swoimi umiejętnościami w różnych
działaniach Ruchu. Jego ogromne poczucie
humoru sprawiało, że grupa, w której się
pojawiał, rozweselała się. Mimo wielu
trudności, z którymi się zmagał, znajdował
okazje do radości i cieszenia się z tego, co
daje mu życie.
Straciliśmy wielkiego przyjaciela, który
zawsze był pozytywnie nastawiony do ludzi,
do świata.
Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi.

Między 17 a 22 lutego w Domu dla Rodzin w
Frimhurst (ang. Frimhurst Family House) w Anglii
miało miejsce zgrupowanie osób będących drugi rok
w stałym wolontariacie. Uczestnicy z Polski, Belgii,
Francji i Wielkiej Brytanii mieli okazję odkryć
historię tego miejsca, poznać członków angielskiej
ekipy i wymienić się doświadczeniami. Tematem
przewodnim spotkania była praca zespołowa. Ze
zgrupowania wróciliśmy bogatsi o nową wiedzę oraz
z energią do działania.

SPOTKANIE CZŁONKÓW
RUCHU

15 lutego odbyło się kolejne spotkanie integracyjne w
siedzibie ATD Czwarty Świat. Wśród gości były osoby z
rożnych środowisk i kultur związanych z ATD, dorośli,
młodzież i dzieci. Dzieci mogły korzystać z kącika
zabaw, obecny był także tłumacz języka rosyjskiego.
Tematem spotkania były potrawy z różnych regionów
świata. Graliśmy w kalambury, próbując
przyporządkować daną potrawę do konkretnego kraju
lub regionu. Później, podzieleni na zespoły,
produkowaliśmy z różnych warzyw instalacje mające
symbolizować przyjaźń. Powstały imponujące prace, na
dokładkę dość smaczne, więc niektórzy dosłownie
pożywili się sztuką.
9 marca - spotkanie Naszych Głosów

A PRZED NAMI:

w Kielcach
18 marca - spotkanie młodzieżowe
29 marca - Walne Zgromadzenie
Członków Stowarzyszenia
ATD Czwarty Świat
30 marca - Spotkanie Naszych Głosów w
Warszawie

ATD Czwarty Świat

Warsztaty Wrzesińskiego

Y!
14 marca w godzinach 17:30 - 19:30 AM
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