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Dziękujemy, że byliście z nami przez miniony rok.
Życzymy Wam, aby kolejny rok był czasem
spełnionych marzeń oraz osiągniętych celów.
Ekipa ATD Czwarty Świat

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

"Wierzymy, że braterstwo uczyni nas ludźmi wolnymi; że ci, którzy walczą o sprawiedliwość i prawdę,
mogą zwyciężyć; że ludzkość kryje w sobie niewyobrażalną siłę dokonywania zmian; że optymizm daje
światu wszelkie szanse na postęp. Choć wielu z nas zakosztowało już walki o przeżycie, o tak! —
ośmielamy się głosić, że świat jest dobrze urządzony, pod warunkiem, że będziemy się nim dobrze
posługiwali".
(o. Józef Wrzesiński, "Ujrzymy słońce. Pisma i słowa", s. 118)
ATD Czwarty Świat

ul. Grenadierów 34 U1

tel.: 505 222 609

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE
19 grudnia 2018 r. w naszym biurze odbyło się
spotkanie świąteczne członków Ruchu. Zgodnie z
tradycją złożyliśmy sobie świąteczne życzenia,
podzieliliśmy się opłatkiem, wspólnie śpiewaliśmy
kolędy. Atmosfera spotkania sprzyjała rozmowom,
bliższemu poznaniu się. Dzieci mogły wesoło
spędzić czas w pokoju zabaw. W biurze wyłożona
była pamiątkowa księga życzeń, w której każdy z
gości mógł zostawić pamiątkowy wpis. Świąteczną
atmosferę spotkania podkreślały bożonarodzeniowe
dekoracje, które przygotowaliśmy razem z
wolontariuszami ATD 17go grudnia. Dziękujemy, że
byliście z nami w ten wyjątkowy czas.

PLANSZÓWKOWE
SPOTKANIE MŁODZIEŻOWE

7 grudnia odbyło się spotkanie młodzieżowe, na którym
pojawiło się 11 osób. Znaczna część uczestników brała
udział w takim spotkaniu po raz pierwszy.
Rozmawialiśmy o planach (zorganizowanie pantomimy
oraz testowanie gry ATD przez młodzież) oraz o
zbliżającym się spotkaniu świątecznym. Wymieniliśmy
się również pomysłami na działania młodzieżowe.
Następnie integrowaliśmy się przy grach planszowych
oraz piłkarzykach.

ATD W KIELCACH

13 grudnia w siedzibie ATD w Kielcach odbyło
się spotkanie opłatkowe. Było miło,
sympatycznie, świąteczna atmosfera. Co
ważne, dopisali też ludzie - uczestnicy
spotkania, a przecież o to chodzi w ATD. Był
tradycyjny opłatek, a nawet ksiądz, wiele
życzeń i serdeczności. Zrobiliśmy także kilka
zdjęć.

NASZE GŁOSY

GRA PLANSZOWA

12 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie przyjaciół
Ruchu, którzy wspólnymi siłami i zaangażowaniem
pracowali nad nową grą planszową ATD Czwarty
Świat. Do zespołu pracującego nad grą dołączyło
kilka nowych osób. Celem spotkania było lepsze
poznanie siebie, przedstawienie gry od strony
mechaniki i fabuły oraz wspólna rozgrywka.
Razem możemy stworzyć coś pięknego, do
zobaczenia na następnym spotkaniu!

8 grudnia w Warszawie odbyło się spotkanie
"Naszych Głosów". Pierwsza część spotkania to
"dyskusja nad zasadami owocnej dyskusji", a w
efekcie sporządzenie Kontraktu. Później zajęliśmy
się omawianiem planów dalszych działań zarówno
bieżących jak i długofalowych oraz przedstawieniem
propozycji konkretnych zadań do czerwca 2019 r.
Spotkanie dało nam wszystkim sporo motywacji oraz
nowej energii do dalszej pracy.

A PRZED NAMI:
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Kiedy?
10 stycznia w godzinach 17:30- 19:30
Gdzie?
ul. Trębacka 3, Warszawa
Siedziba Wydawnictwa Więź

25 stycznia o godz. 18:00
Spotkanie Młodzieżowe

ZAPRASZAMY!

26 stycznia
Nasze Głosy
Kielce ul. Krakowska 17/2U

ATD Czwarty

ul. Grenadierów 34 U1

tel.: 505 222 609

