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Międzynarodowego Wolontariatu
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wersja grudzien 2011

U genezy międzynarodowego wolontariatu ATD Czwarty Świat leży przekonanie, że aby zlikwidować
skrajną biedę potrzebne jest długotrwałe zaangażowanie kobiet i mężczyzn, którzy mogą poświęcić się
temu celowi, działając u boku osób żyjących w ubóstwie.
Wolontariusze ATD1 tworzą na świecie wspólnotę łączącą różnorodność kultur, przekonań oraz
doświadczeń i gromadzącą osoby o różnym pochodzeniu społecznym i gegraficznym.
Tym, co ich jednoczy jest głębokie przekonanie, że razem mogą przyczynić się do budowania świata
bardziej sprawiedliwego - świata uznającego i broniącego godność każdego człowieka.
Wolontariusze podejmują starania, aby odpowiadać na potrzeby Ruchu na świecie. Dzielą się swoimi
kompetencjami, talentami i wiedzą, będąc jednocześnie otwartymi na wiedzę i doświadczenie osób
żyjących w skrajnej biedzie, chcąc uczyć się od nich, czym jest ubóstwo i jak z nim walczyć.
Życie w tym duchu daje możliwość tworzenia wraz z innymi stylu życia, który przeciwstawia się
nierównościom.
W poszukiwaniu równości, sprawiedliwości i etyki współzależności, Wolontariat dąży do zapewnienia
wszystkim swoim członkom potrzebnego wsparcia. Każdy otrzymuje taką samą pensję podstawową
(skromne, niezależne od stażu pracy i odpowiedzialności, wynagrodzenie wyliczane w stosunku do
kosztów utrzymania w danym kraju), a ponadto ma możliwość leczenia i kształcenia się, mieszkania,
wychowywania dzieci oraz ubiegania się o dodatkowe wsparcie finansowe w wyjątkowych sytuacjach.
Każdy odpowiada za wybory dotyczące jego życia prywatnego. Są jednak też takie wybory i decyzje
(jak wysokość wynagrodzenia, mieszkanie itp...), które staramy się podejmować wspólnie, kierując się
etyką Wolontariatu ATD.
Jesteśmy wszyscy współodpowiedzialni za środki materialne i finansowe będące dla
wolontariuszy zabezpieczeniem umożliwiającym im zaangażowanie w działania w Ruchu. Środki
te pochodzą z darowizn, dodatkowych przychodów uzyskanych przez wolontariuszy oraz środków
projektowych, za których pozyskiwanie wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.
Wszyscy troszczymy się o odpowiednie zarządzanie naszymi środkami i korzystanie z nich.
Przyjmujemy na siebie (wszyscy razem i każdy z osobna) odpowiedzialność za oszczędzanie,
utrzymanie w dobrym stanie lokalu i sprzętu oraz poszukiwanie finansów. W związku z etyką
Wolontariatu ATD w kwestiach dotyczących mieszkania, edukacji dzieci, zdrowia czy podróży do
państwa, z którego pochodzimy, każdy z nas, zanim poprosi o dodatkowe wsparcie finansowe Ruchu,
zastanawia się nad wkładem, który sam może wnieść.
Powierzamy zarządzanie naszymi środkami kilku wolontariuszom na poziomie krajowym i
międzynarodowym, przede wszystkim stowarzyszeniu « Équipes Science et Service Volontariat
international ATD Quart Monde », którego celem jest dbanie o to, żeby « każdy wolontariusz, bez
względu na pochodzenie, miejsce pracy, wiek... - miał zapewnione wystarczające środki umożliwiające
mu pełne zaangażowanie w wykonywane zadania oraz o to, aby warunki jego zatrudnienia były zgodne
z prawem krajowym».
Nasza tożsamość oznacza również uczenie się szacunku i uznania dla dzielących nas różnic. To
również uznanie, że nie wszyscy mamy takie same potrzeby oraz bycie zdolnym do wspierania
drugiego, aby miał on dostęp do czegoś, co jest dla niego ważne, bez żądania tego samego dla siebie.
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31 grudnia 2010 było 427 wolontariuszy pochodzących 35 państw.

Tekst napisany w ramach Międzynarodowego Posiedzenia Wolontariatu Długoterminowego ATD
– Lato 2009

O Międzynarodowym Wolontariacie Długoterminowym
w ruchu ATD Czwarty Świat

Zaufać ludzkości
Na wszystkich pięciu kontynentach liczni mężczyźni, kobiety i dzieci skazani są na życie w nędzy.
Osoby te muszą toczyć nieustanną walkę, by zapewnić przeżycie swojej rodzinie czy wspólnocie.
Pozbawione są możliwości harmonijnego rozwoju i uznawane są za niezdolne do przyniesienia
jakiegokolwiek pożytku społeczeństwu. Są głęboko naznaczone upokorzeniem wynikającym z bycia
obwinianymi za życie w warunkach nieznośnego wykluczenia.
Stały wolontariat zrodził się z przekonania Józefa Wrzesińskiego, założyciela międzynarodowego
ruchu ATD Czwarty Świat, że ludzkość zobowiązana jest do zażegnania nędzy – oraz z jego szczerej
ufności w to, że ludzie dysponują wystarczającą odwagą oraz odpowiednimi środkami, by ten cel
osiągnąć.
Józef Wrzesiński twierdzi, że wykorzenienie nędzy możliwe będzie tylko wtedy, gdy uda się nam
zjednoczyć z tymi, których dotyka ona najbardziej oraz podjąć wraz z nimi wspólną pracę. Dążenie
to, podzielane przez wszystkich włączających się w ruch ATD Czwarty Świat, znajduje się w samym
sercu zaangażowania podejmowanego przez długoterminowych wolontariuszy. Skłania ich ono do
poszukiwania i wspierania innych osób oraz grup, ożywionych tymi samymi ideałami, które
chciałyby dzielić się swoim doświadczeniem, a czują się być może wyizolowane lub osamotnione.
W pół wieku od stworzenia Długoterminowego Wolontariatu na terenie slumsów we Francji, stali
wolontariusze rozproszeni są na pięciu kontynentach. Starają się budować trwałe więzi, oparte na
zaufaniu i szacunku, z osobami najbardziej wykluczonymi z życia społecznego. Udają się do miejsc,
gdzie osoby te zmuszone są żyć lub się chronić. Dzięki nawiązywanym relacjom dokonuje się
wzajemna przemiana, rodzi się głębsze zrozumienie i powstają wspólne projekty. Wolontariat opiera
się na tym pragnieniu, by poznawać, zrozumieć i pozwolić się przemienić w kontakcie z życiem
milionów ludzi, którzy nie mają innego wyjścia niż dzień po dniu stawiać czoło dotkliwym skutkom
nędzy.
Bycie świadkiem odwagi i nadziei, jakimi wykazują się ci skrajnie poszkodowani, skłania
Wolontariat do tworzenia przestrzeni spotkania między tymi osobami a innymi obywatelami oraz
instytucjami. Staje się to inspiracją dla wielu różnych akcji, nowatorskich projektów oraz wspólnych
działań mających na celu zwalczanie biedy. Wypływa z tego również chęć podjęcia największych
wyzwań dzisiejszego świata, takich jak dążenie do pokoju i pojednania, zrównoważony rozwój czy
obrona praw człowieka, poprzez radykalną zmianę stosunków między społeczeństwem a osobami
żyjącymi w nędzy – zmianę opartą na uznaniu ich doświadczenia i życiowej wiedzy oraz na
konieczności ich zaangażowania.
Długoterminowi wolontariusze tworzą w świecie wspólnotę osób, którą cechuje wielka
różnorodność pod względem kultury, pochodzenia, środowiska społecznego, życiowego
doświadczenia czy przekonań. Wszyscy oni decydują się ofiarować swój entuzjazm, swój talent i
umiejętności, z silnym przekonaniem, że razem przyczynią się do bardziej sprawiedliwego świata,
świata w którym jest uznawana i chroniona godność każdego człowieka i w którym kosztami
postępu nie są obciążani przede wszystkim ci najsłabsi.

Ta różnorodność życiowych doświadczeń, punktów widzenia i wrażliwości staje się bogatym i
bezcennym źródłem kreatywności i pomysłów. Stanowi również wielkie wyzwanie, które zakłada
ciągłą troskę o jakość relacji międzyludzkich. Oparcie się na tej różnorodności pomaga
Wolontariatowi budować wizję świata ufundowaną zarówno na zrozumieniu innych ludzi, jak i na
zainteresowaniu światowymi nurtami i wydarzeniami.
Przyłączenie się do Wolontariatu stwarza możliwość prowadzenia wraz z innymi sposobu życia,
który przeciwstawia się nierównościom, tradycyjnym wyobrażeniom związanym z hierarchiczną
organizacją oraz społeczeństwu oddanemu nadmiernej konsumpcji.
Poprzez etykę równości, współodpowiedzialności i współzależności, i poprzez podjęcie trudu
dzielenia środków finansowych i materialnych, Wolontariat ma na uwadze zapewnienie wszystkim
swoim członkom niezbędnego wsparcia. Stali wolontariusze, niezależnie od stażu czy pełnionej
funkcji, otrzymują to samo skromne wynagrodzenie, obliczane na podstawie kosztów życia w
zamieszkiwanym przez nich kraju oraz kosztów utrzymania rodziny. Objęci są opieką zdrowotną
oraz korzystają z solidarnościowego funduszu przeznaczonego na pilne i konieczne wydatki.
Wybierając Wolontariat, stali wolontariusze decydują się na maksymalną dyspozycyjność,
pozwalającą odpowiadać na zapotrzebowania geograficzne i logistyczne międzynarodowego ruchu
ATD Czwarty Świat. Wraz z innymi członkami ruchu, spośród których niektórzy mają osobiste
doświadczenie biedy, stali wolontariusze pracują w małych grupach, w których wspierają się
wzajemnie, dzieląc różne odpowiedzialności, sukcesy i porażki.
Wolontariat gromadzi osoby w różnym wieku, żyjące samotnie lub w związku, mające dzieci lub
nie, które szukają długoterminowego zaangażowania w walkę z nędzą; dla niektórych jest to
zaangażowanie na całe życie. W regularnych odstępach czasu stali wolontariusze podejmują
odpowiednie kroki, by przeprowadzić indywidualną oraz zbiorową refleksję nad swoim
doświadczeniem, stawiając w ten sposób pytanie o odnowienie swojego wyboru i dalsze trwanie
w Długoterminowym Wolontariacie.
Z biegiem czasu bliskość z innymi osobami stawiającymi czoło nędzy oraz konieczność
wzajemnego polegania na sobie wytwarzają między stałymi wolontariuszami silne więzi osobowe,
solidarność będącą źródłem prawdziwego wsparcia, tak aby każdy poprzez swój osobisty i duchowy
rozwój mógł dawać z siebie to, co najlepsze, dla budowania świata wolnego od nędzy.
Tekst przygotowany po Posiedzeniach Stałego Wolontariatu w lecie 2009
Oryginał po francusku/angielsku/hiszpańsku
Tłumaczenie: Tomasz Szymański – Cezary Gawryś - Wersja robocza 7 marca 2010

Wytyczne w sprawie zabezpieczenia fnansswegs sraz
szksleń wslsntariuszy stałych/długsterminswych ATD w
Pslsce
aktualizacja – 2018
definicje nojęć uytttch 

dokumencie

STAŁY/ DŁUGOTERMINOWY WOLONTARIUSZ- osobt zdectdo ane zaangayo a sięć

nełni

działania Ruch u ATD Cz artt Ś iat, zatrudnieni

Sto arztszeniach , które są

sformalizo aną formą działania Ruch u;
EKIPA- zesnól stałtch  olontariuszt działająct

konkretntm kraju lub regionie;

ATD- skróto e określenie Mięćdztnarodo ego Ruch u ATD Cz artt Ś iat;
ATD POLSKA- skróto e określenie Sto arztszenia ATD Cz artt Ś iat
STOWARZYSZENIE Mięćdztnarodo ego Wolontariatu ATD
Cz artt Ś iat skuniająca sięć na t orzeniu narzęćdzi

Polsce;

e Francji - częćś Ruch u ATD

snarcia i roz oju

olontariuszt

stałtch  Ruch u;
ZESPÓŁ ds FINANSÓW I ADMINISTRACJI- Zesnół zajmująct sięć k estami finanso tmi i
administractjntmi Sto arztszenia ATD Cz artt Ś iat

Polsce. Zesnół składa sięć z

minimum 2 osób, z czego jedna z nich  to stałt olontariusz.

§1
1. ATD Cz artt Ś iat t orzt ten ststem zabeznieczenia finanso ego i szkoleń stałtch 
olontariuszt

onarciu o nra o krajo e.

2. Odno iedzialnoś za snra t finanso e nonosi Zarząd Sto arztszenia ATD Cz artt
Ś iat razem z zesnołem ds finansó i administracji i stali olontariusze odno iedzialni za
Sto arztszenie Mięćdztnarodo ego Wolontariatu ATD zarejestro ane e Francji.
§2
1. Zabeznieczenie finanso e to comiesięćczna
ramach  jego działalności

tnłata kaydemu stałemu olontariuszo i

Sto arztszeniu. Składa sięć z nodsta o ego zabeznieczenia

finanso ego i dofinanso ań.
2. Są d a noziomt nodsta o ego zabeznieczenia finanso ego,
zaangayo ania :

zaleyności od czasu

- krócej niy 1 rok (12 msc)
- 1 rok lub dłuyej
3. Podsta o e zabeznieczenie finanso e jest takie samo dla
olontariuszt, jeśli są zaangayo ani
odno iedzialności,

czasu

nract...).

sztstkich  stałtch 

ięćcej niy jeden rok. (niezaleynie od k alifikacji,
Podsta o e

zabeznieczenie

finanso e

WS

zaangayo antch  krócej niy rok ró niey jest takie samo dla sztstkich .
4. Podsta o e zabeznieczenie finanso e

raz z dodatkami no innt umoyli i stałemu

olontariuszo i nełne zaangayo anie sięć

działalnoś

ATD (bez konieczności

uzunełniania doch odó ) .
5. Podsta o e zabeznieczenie finanso e i dofinanso ania no innt nozosta

na

noziomie, którt zane nia skromne ytcie i nie słuyt robieniu kariert.
6. Podsta o e zabeznieczenie finanso e stałtch 

olontariuszt realizo ane jest

ramach  umo t o nracęć na czas określont bądź nieokreślont.
§3
1. Jeyeli stałt

olontariusz uztskuje dodatko t doch ód

ramach  s ojej działalności

ruch u, to zobo iązant jest nrzekaza nad tykęć finanso ą sto arztszeniu (bt

snomóc

finanso anie inntch  olontariuszt).
§4
1. Podsta o e zabeznieczenie finanso e

olontariuszt no inno obejmo a składki

emerttalno-rento e,

i

składki

zdro otne

tnagrodzenie

czasie

Sto arztszenie Mięćdztnarodo ego Wolontariatu ATD zarejestro ane
snółnract ze stałą ekiną

Polsce monitorują te snra t

ch orobt.

e Francji

e

celu zabeznieczenia

olontariuszt.
§5
1. Podsta o e zabeznieczenie finanso e i dofinanso ania obejmują nra o do urlonu i
dni

olntch 

edług nra a krajo ego

olontariusze mają nra o

tbra termin urlonu,

ale no uzgodnieniu tego z zesnołem stałtch  olontariuszt, do którego naleyą.
2. Według kodeksu nract (art. 152 - 154) obo iązującego

Polsce osobie, która ma stay

nract no tyej 10 lat ( co łącza sięć czas edukacji) nrztsługuje 26 dni robocztch  urlonu,
nrzt cztm minimum 10 dni robocztch  no inno bt

tkorztstantch 

ciągu - co oznacza

nełne 2 ttgodnie. Osobie z mniejsztm niy 10-letni stayem nract nrztsługuje 20 dni
robocztch  urlonu.
§6
1. Na nodsta ie dokumentu regulującego składki na emertturt stałtch  olontariuszt na
całtm ś iecie, Mięćdztnarodo t Ruch  zacztna odkłada snecjalnt dodatek emerttalnt od
drugiego roku zaangayo ania stałego

olontariusza (tz . składka). Składkęć tęć bęćdzie

moyna otrztma doniero

tedt, kiedt osoba bęćdzie

stałtm

olontariacie od co

najmniej 4 lat.
2. Składka jest

tliczana

onarciu o kraj noch odzenia i ytcie

olontariusza, mieszkającego

olontariusza. Dla stałego

Polsce i mające nolskie noch odzenie, składka

tnosi 10

% tnagrodzenia miesięćcznego bruto.
3. Składka dla osób nracująctch 

Polsce o inntm kraju noch odzenia moye bt inna niy §

6 nkt 2. Szczegóło e tliczenie składek reguluje dokument snomniant

§ 6 nkt 1.

§7
1. K esta szkoleń

e nęćtrzntch  i ze nęćtrzntch  stałtch 

Polsce jest odno iedzialnością zbioro ą
nro adzenia dialogu

olontariuszt zaangayo antch 

zięćtą na siebie nrzez:

łaści tch  do

tej k esti nrzedsta icieli Mięćdztnarodo ego Ruch u,

szczególnie Sto arztszenie Mięćdztnarodo ego Wolontariatu ATD zarejestro ane

ttm
e

Francji oraz zesnół stałtch  olontariuszt, do którego naleyą.
2. Szkolenia

e nęćtrzne stałtch 

olontariuszt nracująctch  krócej niy rok mają na celu

głó nie noznanie snectfiki działania Ruch u ATD, jego filozofii oraz metod nract.
Uczestnict o stałtch 

olontariuszt

szkoleniach  ze nęćtrzntch  moyli e jest, o ile

szkolenia te odno iadają na notrzebt zesnołu, do którego naleyą.
3. Stali

olontariusze nracująct dłuyej niy rok zastana iają sięć nad notrzebami szkoleń

e nęćtrzntch  i ze nęćtrzntch 

norozumieniu z zesnołem, do którego naleyą, oraz z

łaści tmi do nro adzenia dialogu

tej k esti nrzedsta icielami S MW

Wsztstkie szkolenia mają ró niey za cel
Mięćdztnarodo t Ruch 

e Francji.

zbogaci nrace bada cze nro adzone nrzez

celu doskonalenia ststemu szkoleń stałtch  olontariuszt.
§8

1. Wsnólną odno iedzialnością sztstkich  stałtch  olontariuszt jest indt idualne i
kolektt ne szukanie funduszt dla Mięćdztnarodo ej Grunt Stałtch  Wolontariuszt ATD
(funduszt na zabeznieczenia finanso e oraz szkolenia).
§9
1. Kaydego roku nrzed 1 k ietnia, Zesnół ds. finansó i administracji nrzeanalizuje
skaźniki ekonomiczne oraz bieyącą sttuacjęć snołeczno-ekonomiczną kraju oraz razie
notrzebt ustano i no ą k otęć nodsta o ego zabeznieczenia finanso ego, a nastęćnnie
nrzedłoyt nronoztcjęć skortgo ania tej k ott ekinie Sciences&Services.

§ 10
1. Zaangayo anie sięć

Stałt Wolontariat ATD

Polsce no inno bt rozumiane jako

stonnio e odkrt anie Stałego Wolontariatu Mięćdztnarodo ego ATD i goto oś do
konttnuo ania działań ró niey

ekinach  noza Polską.
§ 11

1. Zabezpieczenie fnansswe stałych wslsntariuszy (pracujących więcej niż jeden rsk) w
Pslsce sd 01.02.2018 (niezależnie sd kraju, z któregs pschsdzą)
 Podsta o e zabeznieczenie finanso e na noziomie krajo ej nłact minimalnej:
1530 zł (neto)
 Dofinanso anie do zak atero ania:
1050 zł (neto)
2. Dsfnansswanie transpsrtu: stałtm

olontariuszom ATD bęćdzie nokrt a kosztt

zakunu biletu okreso ego
3. Stali olontariusze bęćdą mogli zosta objęćci prywatną spieką medyczną.
4. Dsfnansswanie z tytułu pssiadania dzieci (ATD bierze nod u agęć nrztsługujące
rodzinie nańst o e dofinanso anie):
- dzieci

ieku od 0 do 12 lat (do gimnazjum): 357 zł miesięćcznie na kayde dziecko

- dzieci

ieku od 13 do 19 lat (do maturt): 591 zł miesięćcznie na kayde dziecko

- studenci – jeśli notrzebne (do obront magisterskiej lub ukończenia 24 lat): do ustalenia;
5. Specjalne pstrzeby
W

tjątko tch  sttuacjach  Ruch  moye sfinanso a snecjalne notrzebt

moyna

tej snra ie norozumie

sięć

ekinie

Polsce lub beznośrednio z

nrzedsta icielami Mięćdztnarodo ego Ruch u (są to m.in.
zdro otne,

olontariuszt,

tjątko e nroblemt

tdatki z iązane z działaniami administractjntmi obcokrajo có ,

tdatki

z iązane z urządzeniem sięć za granicą, nieoczeki ane tdatki rodzinne).
§ 12
1. Zabezpieczenie fnansswe stałych wslsntariuszy (pracujących mniej niż jeden rsk) w
Pslsce sd 01.02.2018
 Zabeznieczenie finanso e: 1850 zł (neto)

2. Dsfnansswanie transpsrtu: stałtm

olontariuszom ATD bęćdzie nokrt a kosztt

zakunu biletu okreso ego
3. Stali olontariusze bęćdą mogli zosta objęćci prywatną spieką medyczną.
4. Dsfnansswanie z tytułu pssiadania dzieci (ATD bierze nod u agęć nrztsługujące
rodzinie nańst o e dofinanso anie):
- dzieci

ieku od 0 do 12 lat (do gimnazjum): 357 zł miesięćcznie na kayde dziecko

- dzieci

ieku od 13 do 19 lat (do maturt): 591 zł miesięćcznie na kayde dziecko

- studenci – jeśli notrzebne (do obront magisterskiej lub ukończenia 24 lat): do ustalenia;
5. Specjalne pstrzeby
W

tjątko tch  sttuacjach  Ruch  moye sfinanso a snecjalne notrzebt

moyna

tej snra ie norozumie

sięć

ekinie

Polsce lub beznośrednio z

nrzedsta icielami Mięćdztnarodo ego Ruch u (są to m.in.
zdro otne,

olontariuszt,

tjątko e nroblemt

tdatki z iązane z działaniami administractjntmi obcokrajo có ,

z iązane z urządzeniem sięć za granicą, nieoczeki ane tdatki rodzinne).

tdatki

