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Za nami kolejny, niezwykle ważny rok. Rok doświadczeń i zmagań
z trudną do zaakceptowania rzeczywistością ubóstwa. 
Miniony rok jest  rokiem szczególnym nie  tylko z  uwagi  na  to,
że jesteśmy  o  rok  mądrzejsi,  ale  również  z  uwagi  na  liczne
rocznice,  których  mieliśmy okazję  być  świadkami  i  aktywnymi
uczestnikami. 
100.  rocznica  urodzin  Ojca  Wrzesińskiego,  60.  rocznica
istnienia  Międzynarodowego  Ruchu  ATD  oraz  30.  rocznica
apelu  obrońców  Praw  Człowieka  „Do  społeczeństwa
polskiego”.
Z tego też powodu, 2017 był rokiem mobilizacji dla Ruchu ATD
na całym świecie, a przejawiało się to w kilku ważnych akcjach
na skalę  światową  oraz  niezliczonej  liczbie  akcji  w  skali
regionalnej i lokalnej. 
Zachęcam  do  zapoznania  się  z  treścią  Newslettera,
gdzie znajdziecie  informacje  na  temat  tego,  w  jaki  sposób
członkowie  Ruchu  ATD  w  Polsce  świętowali  powyższe
wydarzenia, i jak wyglądały codzienne działania w roku 2017. 

Agata Nankiewicz
Prezes Zarządu Ruchu ATD Czwarty Świat

Najważniejsze wydarzenia 2017 r. na świecie

Jedną z najważniejszych międzynarodowych akcji była kampania
Zatrzymać  ubóstwo  (Stop  poverty),  polegająca  na  stworzeniu
mozaiki ze zdjęć i  cytatów osób, którym zależy na zatrzymaniu
ubóstwa. Mozaikę  tworzą sami zainteresowani,  wrzucając  swoje
zdjęcie  na  stronę  wraz  ze  swoim  autorskim  cytatem.  Mozaikę
można zobaczyć na stronie:
http://www.atd-fourthworld.org/stop-poverty/
Wśród  zgłaszających  chęć  walki  z  ubóstwem  znajdują  się  też
osoby z Polski.
Innym ważnym wydarzeniem był dzień 17 X – Międzynarodowy
Dzień Walki z Ubóstwem – który w tym roku ludzie zjednoczeni
wokół ATD chcieli uczcić w sposób szczególny. Na całym świecie
działo  się  wiele  wydarzeń,  tysiące  osób  było  zaangażowanych
w różne akcje. Z kilku miast, tj. Manila, Dublin, Paryż czy Dakar,
wydarzenia 17 X były transmitowane na żywo. 

Najważniejsze wydarzenia 2017 r. w Polsce:

– Obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem
miały również miejsce w Polsce.  W co najmniej trzech
miastach:  Warszawie,  Kielcach  i  Strzelcach  Opolskich
ludzie jednoczyli się, by uczcić pamięć tych, którzy żyli
lub żyją w nędzy oraz wyrazić swoją solidarność w walce
z ubóstwem. Odbywały się liczne happeningi, spotkania,
debaty,  modlitwy.  Część  z  tych  wydarzeń  została
uwieczniona w postaci filmów i zdjęć.

– Biblioteka  Podwórkowa  na  Targówku przeszła
niemalże  w  całości  w  ręce  wolontariuszy.  Sami
organizują  i  prowadzą  każdą  bibliotekę.  Organizują
również  wyjścia  dodatkowe  i zawierają  znajomości
z mieszkańcami Ośrodka. 

– Projekt  „Nasze  głosy”,  współfinansowany
przez Komisję  Europejską,  zakończył  się  oficjalnie
w czerwcu. Efektem tego trwającego 1,5 roku projektu są
3  raporty  krajowe  i  jeden  międzynarodowy.  Mimo
że projekt  zakończył  oficjalnie  swój  bieg,  uczestnicy
nadal  kontynuują  działania  związane  z  ideą  powołania
rzecznika działającego w obszarze pomocy społecznej. 

– W  ramach  Djynamo odbywały  się  comiesięczne
spotkania,  w  części  organizowane  przez samych
młodych.  Polska  młodzież  brała  też  udział  w  dużym,
międzynarodowym  spotkaniu  młodzieży  Djynamo
w Wijhe  w  sierpniu  br.  Od  października  z  kolei
prowadzone  są  cotygodniowe  spotkania  Teatru  Forum.
Młodzież przedstawi spektakl 21 stycznia 2018 r.

– Ekipa postanowiła zawiesić działanie Tapori.

– Zmiany  w  ekipie:  opuścili  nas  Come  Des  Bourboux
i Christel  Garcia,  którzy  wrócili  do  swojej  ojczyzny,
opuszczając również szeregi stałego wolontariatu. Za to
dołączyli na przestrzeni tego roku:  Magda Żarnawska,
Kamil Perka, Paulina Bartosiewicz, i Aga Witkowska.

– Skład  Zarządu również  się  zmienił.  Z  Zarządu
wystąpili:  Cezary Bieniaszewski i  Elżbieta Bolewska-
Kocór,  natomiast  dołączyły:  Marianna  Zieleńska
i Karolina  Sztandar-Sztanderska.  Należy  również
odnotować,  że  członkiem  Stowarzyszenia  został
wieloletni przyjaciel Ruchu, Jarosław Strzeszewski.
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♦DJYNAMO
 W mijającym roku w grupie Djynamo działo się  naprawdę wiele! W lutym
ekipa zaproponowała Adrianowi Budnemu i Arturowi Dębskiemu, żeby to oni
byli  odpowiedzialni  za  przygotowywanie  comiesięcznych  spotkań.

Przy wsparciu  Magdy
Bronikowskiej-Perki  i  Magdy
Żarnawskiej  chłopcy  przygotowali
cztery  spotkania,  na  których
zajmowaliśmy  się  tematem
dyskryminacji  ze względu  na  status
ekonomiczno-społeczny.  Podczas
warsztatów  pracowaliśmy  metodą
kolażu,  dyskutowaliśmy  o  faktach
i mitach  na  temat  ubóstwa
i dzieliliśmy  się  doświadczeniami.

W międzyczasie  przygotowywaliśmy się  do wyjazdu  na projekt  młodzieżowy
wWijhe.

Na majowe warsztaty zaprosiliśmy Dianę Grabowską z projektu Poniżej Pasa
–  Diana  robi  warsztaty, podczas  których  uczestnicy  rozmawiają  o  swoich
doświadczeniach dyskryminacji ze względu na płeć. 

W  dniach  10–13  sierpnia  ośmiu  uczestników  z  Polski  wzięło  udział
w międzynarodowym  projekcie  Młodzi  Europejczycy  Razem  Przeciwko
Ubóstwu, który odbył się w Holandii.

Ponownie  spotkaliśmy  się  na  początku  października  i  zdecydowaliśmy
przygotować spektakl  Teatru  Forum.  Warsztaty są  prowadzone przez  Magdę
Żarnawską i  Elę  Grab ze  Stowarzyszenia  Interwencji  Prawnej.  Premiera
spektaklu przewidziana jest na styczeń 2018 roku.

♦ BIBLIOTEKI PODWÓRKOWE NA DUDZIARSKIEJ

Mieszkańcy  osiedla  Dudziarska  goszczą  nas  i  Bibliotekę  Podwórkową
nieprzerwanie od 8 lat. Rownież w tym roku mogliśmy towarzyszyć dzieciom
w poznawaniu nowych światów przez książki, budowaniu przyjaźni i rozwijaniu
talentów. 

W czasie  Festiwalu  Lata kolejny  raz  mogliśmy  się  przekonać  jak  otwarta
i aktywna  jest  społeczność  Osiedla  –  udało  nam  się  razem  z  dziećmi
przygotować naleśnikowe przyjęcie,a swoje marzenie do nieba wysłał nawet pan
kierowca autobusu ZTM.

Żeby  bardziej  rozruszać  szare  komórki  w  październiku  wzięliśmy  udział
w Warszawskim  Festiwalu  Nauki na  Wydziale  Fizyki  UW.  Od  zawsze
wiedzieliśmy,  że  mamy  do czynienia  z  przyszłymi  naukowcami,
a zainteresowanie  i pasja,  z  jakimi  dzieci  odkrywały  tajniki  budowy  mózgu
czy Ziemi, tylko nas w tym utwierdziły. 

Jeszcze  przed  wakacjami  zapraszaliśmy  rodziny  do projektu  „Rozmowy
w poprzek  czasu,  czyli  historie  o  tym  jak  mama  zrobiła  śniadanie”,
w którym  dzieci  przperowadzają  wywiady  ze  swoimi  ulubionymi  dorosłymi
mieszkańcami  Dudziarskiej.  Chcemy  zebrać  i  utrwalić  drogocenne  historie
z codzienności  na Osiedlu,  ponieważ  już  niedługo  wszystkie  rodziny
wyprowadzą się do nowych domów.

Jeszcze do czerwca 2018 będziemy gościć na Dudziarskiej, ale to już nie będzie
to  samo  miejsce.  Coraz  więcej  drzwi  jest  zamurowanych,  spotykamy  coraz
mniej osób i coraz rzadziej słyszymy śmiech dzieci. To był dobry rok, chociaż
ze  względu  na likwidację  Osiedla  pożegnaliśmy  wielu  przyjaciół.  Rodziny
wyprowadziły się w nowe miejsca. Wierzymy, że tam też będziemy się spotykali
i  razem  z  dziećmi  wspólnie  pochylali  nad  książką,  a  z  dorosłymi
nad codziennymi  sprawami,  w których  na  pierwszym  miejscu  zawsze  jest
rodzina.

♦ BIBLIOTEKI PODWÓRKOWE NA TARGÓWKU

W 2017 roku w Warszawie kontynuowaliśmy spotkania z dziećmi w ramach
Biblioteki  Podwórkowej  w  Ośrodku  dla  Cudzoziemców  na  Targówku.
W połowie  roku  przybyło  kilkoro  nowych  wolontariuszy,  którzy  aktywnie
włączyli się w działalność grupy.

Odbyło się około 40 spotkań bibliotecznych. Ponadto przygotowaliśmy Święto
Wiosny i prowadziliśmy warsztaty podczas Dnia Otwartego w ośrodku. Grupa
wolontariuszy zorganizowała dwie wycieczki dla rodzin ze zwiedzaniem tarasu
widokowego  w  Pałacu  Kultury oraz  jedną  wycieczkę  dla  dzieci  do  teatru
Guliwer na  przedstawienie  „Różowy gość”,  pokazujące  w zabawny,  ale  też
wzruszający sposób,  jak ludzie  reagują  na  pojawienie  się  „obcego”.  Wyjścia
były dla  wolontariuszy dużym wyzwaniem
organizacyjnym, pozwoliły jednak nawiązać
bliższe  relacje  z  dziećmi  i  ich  mamami.
Zastanawiamy  się  nad  kontynuacją
wycieczek i chcemy zwiększyć uczestnictwo
rodzin  w  ich  organizacji.  Obiecująco
wygląda  współpraca  z teatrem  Guliwer.
Myślimy  też  o  wspólnych  spotkaniach
tematycznych,  które  służyłyby  zbliżeniu
kultur (muzyka, potrawy, tradycje).

Nadal spotykamy nowe rodziny, część rodzin wyprowadziła się w trakcie tego
roku,  staramy  się  utrzymywać  kontakty  z mieszkającymi  w  Warszawie.
Migranci  z  Tadżykistanu  wybrali  się  z  naszą  grupą  na  zwiedzanie  Zamku
Królewskiego, następnie zaprosili nas na swoje tradycyjne jedzenie. 

♦T APORI

W tym roku kontynuowaliśmy kampanię  „Dalej! Poszukajmy razem kluczy
do przyjaźni  i  pokoju!”. Podczas  warsztatów  w  Warszawie  i  Legnicy
czytaliśmy  historię  Irenge,  chłopca  z  Demokratycznej  Republiki  Kongo,
rozmawialiśmy  o poznawaniu  nowych  przyjaciół,  tworzyliśmy  rysunki
i wędrujące kukiełki.

Bismilla,  bohater  jednej  z  miniksiążeczek  Tapori,  odpisywał  na  listy,  które
wysłały do niego dzieci w odpowiedzi na list Tapori z 2016 roku. W tym roku
podsumowaliśmy 11  lat  Tapori  w Polsce  –  ostatni  list  zawiera  wspomnienia
ze wszystkich kampanii i różnych wydarzeń wokół Tapori.

♦ OUR VOICES / NASZE GŁOSY

W czerwcu  realizacja  projektu  „Our  Voices”  dobiegła  końca.  Uczestniczyły
w nim:  Irlandia,  Hiszpania  i Polska.  W jego  polskiej  części  wzięło udział
w sumie 27 osób z Warszawy i Kielc, w tym 9 osób z doświadczeniem ubóstwa,
12  osób  ze środowiska  pracowników  socjalnych  i  wolontariuszy
oraz 6 akademików. Zamykaniu projektu służyły trzy spotkania.

Na początku marca w podparyskich Méry-sur-Oise i Pierrelaye przedstawione
zostały  rezultaty  projektu  wypracowane  w  poszczególnych  krajach
oraz dokonano  jego  całościowego  podsumowania.  Doceniamy,  że  spotkanie
było  wypełnione  nie  tylko  pracą  merytoryczną,  ale  znalazł  się  czas  także
na wspólne  gotowanie  oraz zwiedzanie  miejsca,  od  którego  „wszystko  się
zaczęło” dzięki Ojcu Józefowi Wrzesińskiemu.

3 czerwca w Warszawie odbyło się ostatnie spotkanie polskiej części projektu.
Boguś z Kielc powiedział m.in.: Zrobiliśmy kawał dużej roboty.

Finałowe spotkanie odbyło się w połowie czerwca w Parlamencie Europejskim
w Strasburgu za sprawą niestrudzonego Pierre’a Kleina. Dzięki temu wnioski
i rekomendacje wynikające z projektu  „Our Voices” mogły zostać przekazane
grupie europarlamentarzystów. 

Projekt  się skończył,  ale nie całkiem. Obecnie trwają prace nad szczegółową
koncepcją  i  strategią  wdrożenia  jednego  z  jego  „produktów”  -  pomysłu
powołania  w Polsce  Rzecznika  Praw w obszarze  pomocy społecznej  (nazwa
bardzo  robocza).  Gdyby  się  to  udało,  byłaby  to  naprawdę  DUŻA RZECZ.
Pragniemy poinformować, że otrzymują Państwo niniejszy newsletter, ponieważ
wyrazili państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko,
adres  e-mail,  a  także  adres  oraz  numer  telefonu,  jeśli  został  przez  Państwa
podane)  przez  ATD  Czwarty  Świat  z  siedzibą  w  Warszawie,
przy ul. Grenadierów  34  lok.  U1  (dawniej:  Stowarzyszenie  Przyjaciół
Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce z siedzibą w Kielcach,
przy  ul.  Gagarina  12  lok.  33)  w  celach  otrzymywania  newslettera
z aktualnościami Stowarzyszenia.


