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WITAMY W EKIPIE
W ostatnim czasie nasza Ekipa
powiększyła się. W czerwcu
dołączył do nas Wojtek.
Niektórzy na pewno znają go z
działań ATD, takich jak
Festiwale w Ośrodku dla
Cudzoziemców na Targówku.
Wojtku, witamy w Ekipie!

"Dopóki chociażby jedna osoba pozbawiona jest praw z powodu biedy,
żaden człowiek nie może powiedzieć, że je posiada, gdyż są to jedynie
przywileje. W ten sposób najbiedniejsi zmuszają nas do pójścia do końca
drogą naszych przekonań i ideałów, po to, by wyzbyć się hipokryzji".
Francine de la Gorce, "Z podniesionym czołem", Biblioteka „WIĘZI”,
Warszawa 2011, s. 108.
ATD Czwarty Świat
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SPOTKANIE
GRUPY PISZĄCEJ

W dniach 17-21 czerwca Przyjaciółka Ruchu
Magda Macińska wzięła udział w spotkaniu
grupy piszącej "ecrivants", która jest
związana z ATD. Do grupy należy dwóch
stałych wolontariuszy ATD oraz przyjaciele
Ruchu. Spotykamy się, żeby omawiać swoje
teksty i dodawać sobie odwagi w pisaniu.
Łączy nas podobna wrażliwość i oczywiście
Ruch pojawia się w dyskusjach. Grupę założył
Michel Defromont stały wolontariusz, który
napisał kilka książek wydanych przez Ruch i
wspierał też innych wolontariuszy w
pisaniu.

SESJA
FINANSOWA

W dniach 19-21 czerwca Dział Administracji,
Etyki i Finansów Międzynarodowych
zorganizował sesję poświęconą strategii
finansowej Ruchu. Sesja odbyła się w
Pierrelaye we Francji. Łącznie obecnych było
45 przedstawicieli ATD z całego świata
(również Polski). Podczas
sesji omówiliśmy plany finansowania Ruchu,
pozyskiwania funduszy z różnych źródeł,
opracowaliśmy również narzędzia pomocne
w pozyskiwaniu środków.

WYCIECZKA ŚLADAMI
MARKA EDELMANA

W sobotę 22 czerwca z inicjatywy Magdy
Macińskiej spotkaliśmy się pod Pomnikiem
Bohaterów Getta na warszawskim
Muranowie. Pod jej przewodnictwem
wyruszyliśmy na spacer śladami Marka
Edelmana. Zobaczyliśmy mural z
wizerunkiem i cytatem słynnego działacza
społecznego, Pomnik Umschlagplatz i wiele
innych historycznych miejsc, a Magda swą
opowieścią zabrała nas w podróż w czasie,
by przybliżyć nam życiorys i myśl Edelmana.

ZGRUPOWANIE W
PIERRELAYE

W dniach 23 - 28 czerwca we Pierrelaye, we
Francji odbyło się spotkanie dla stałych
wolontariuszy z Francji, Polski i Belgii
kontynuujących swoje zaangażowanie w ATD
Czwarty Świat. Spotkanie było okazją do
wymiany doświadczeń, pogłębienia wiedzy na
temat Ruchu oraz zawarcia wielu nowych
znajomości. Mieliśmy przyjemność poznać m.in.
wielu stałych wolontariuszy od lat
zaangażowanych w działalność Ruchu, w tym
Delegację Generalną ATD. Opowiadali nam o
swoich doświadczenia związanych ze
stałym wolontariatem i udzielili wielu cennych
rad.

A PRZED NAMI:

12-14 lipca - Festiwal Marzeń - Letnie
Seminarium na Rzecz Równych Szans
22-28 lipca - wymiana młodzieżowa polskoniemiecko-luksemburska,
Haus Neudorf k.Berlina

ATD Czwarty Świat

NASZE GŁOSY

29 czerwca odbyło się ostatnie spotkanie
Naszych Głosów przed letnią przerwą.
Podsumowaliśmy nasze działania,
które zaowocowały m.in. przygotowaniem
dokumentu opisującego koncepcję Rzecznika
Praw Społecznych, ukończeniem ankiety na
temat idei Rzecznika i stworzeniem
prezentacji z wynikami badania, zebraniem
zarzutów i kontrargumentów co do pomysłu
powołania Rzecznika, wypracowaniem
propozycji dalszych kroków ku utworzeniu
nowej instytucji. Grupa Naszych Głosów jest
gotowa kontynuować współpracę od
września, zaczynając od tematów wybranych
na spotkaniu.
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