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A -   Wstęp

A.1 - Słowo Prezesa

Z radością i nadzieją zwracam się do naszych członków oraz przyjaciół – w ślad za Anną 
Śleźnik, po której przejąłem rok temu funkcję prezesa Zarządu  – z dorocznym raportem w 
imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce.

Miniony  rok  2010  był  wyjątkowy,  bo  przeżywaliśmy  go  jako  Europejski  Rok  Walki  z 
Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Skłania nas to do szczególnej refleksji nad tym, 
czego udało nam się wspólnie w trakcie tego roku dokonać, i  na ile nasze wysiłki  mają 
wpływ na rzeczywistość. Gdy bowiem obserwujemy świat wokół siebie, na ulicach naszych 
miast i miejscowości, a także – dzięki naukowym raportom i relacjom mediów – życie całego 
społeczeństwa, przytłacza nas bezmiar problemów i może nas niekiedy ogarniać zwątpienie 
w skuteczność spektakularnie głoszonych szlachetnych haseł.

Musimy jednak pamiętać, że nasze działania nie są obliczone na doraźne efekty, lecz mają 
cel dalekosiężny.

Z pewnością niektórzy spośród Państwa mieli okazję osobiście uczestniczyć w kluczowej 
konferencji  „Skrajne  ubóstwo  a  prawa  człowieka  –  wyzwanie  dla  Polski,  wyzwanie  dla 
Europy”,  którą  zorganizowaliśmy  w  maju  2010  r.,  niejako  w  przedłużeniu  warsztatów 
„Wrzesiński”, prowadzonych od dwóch lat wspólnie z Laboratorium WIĘZI, a poświęconych 
aktualności myśli założyciela ATD Czwarty Świat w polskim kontekście.

Wiele  osób  podkreślało  niezwykłą  atmosferę  majowej  konferencji.  Liczą  się  nie  tylko 
wygłoszone referaty,  odbyte dyskusje, ale też zwykłe ludzkie spotkania. Od kilku tygodni 
rozpowszechniamy  wypracowane  na  konferencji  „Wspólne  przesłanie  w  perspektywie 
polskiej prezydencji  w UE w 2011”. Dokument ten będzie przyświecał niektórym naszym 
działaniom w roku 2011.

Mocnym punktem programu działalności ATD w 2010 r. był również projekt Pokolenie 2010. 
Pozwolił on nam nawiązać bardzo bogatą współpracę z ośrodkami Monaru. Objęliśmy tym 
projektem około stu młodych osób ze wszystkich środowisk. Rezultat wspólnie wykonanej 
pracy został przedstawiony bezpośrednio takim osobistościom, jak sekretarz generalny ONZ 
Ban  Ki  Moon  i  przewodniczący  Parlamentu  Europejskiego  Jerzy  Buzek.  Możemy  być 
naprawdę dumni ze wszystkich młodych wolontariuszy, którzy się do tego przyczynili.

Rok 2010 był dla nas także okazją do spotkania z jednym z wielkich przyjaciół ATD Czwarty 
Świat, mieszkającym w Paryżu argentyńskim pianistą Miguelem Angelem Estrellą, obrońcą 
praw człowieka i  Ambasadorem dobrej woli UNESCO. W dniach 12-15 grudnia 2010 na 
nasze zaproszenie gościł on w Warszawie. Miguel Angel Estrella wystąpił w Klubie Trójki w 
Polskim Radiu, spotkał się z dziećmi z ubogich rodzin na Osiedlu Dudziarska i z licealistami 
w Muzeum Chopina, a przede wszystkim 14 grudnia dał koncert dobroczynny  na Zamku 
Królewskim w Warszawie. To była wielka szansa dla nas i piękny podarunek pod choinkę.
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Suma zebrana przy okazji koncertu wynosi 19 821 zł. Na samym koncercie zebraliśmy 5 
170 zł (w 60 dotacjach w wysokości od 10 zł do 300 zł). Na konto bankowe ATD Polska 
wpłynęło 850 zł. Na francuskie konto Fundacji ATD wpłacono 1 000 euro. Fundacja Polska-
Haiti wsparła Biblioteki Podwórkowe ATD na Haiti w 2011 roku darem wysokości 10 000 zł.

Rok  2010  uświadomił  nam  szczególne  wyzwania,  jakie  koniecznie  powinniśmy  podjąć 
wspólnie z osobami i rodzinami żyjącymi w skrajnym ubóstwie i wykluczeniu:

• Zbyt wiele osób skazanych jest na życie pod stałym ciężarem zadłużenia w sytuacji,  
gdy ich dochody w żaden sposób nie pozwalają im na spłacenie długów.

• Zbyt wiele osób nie znajduje pracy dostosowanej do swoich możliwości i przeżywa z 
tego  powodu  nieustanne  poniżenie,  nie  mając  żadnej  szansy  zmienić  tego  o 
własnych siłach.

• Zbyt  wiele  przesądów i  łatwych  potępień  spada  na  dzieci  i  rodziny  tylko  z  tego 
powodu, że mieszkają w domach bądź dzielnicach, których ludzie nie znają i często 
osądzają je pochopnie i niesprawiedliwie.

Wielu z nas stawia sobie pytanie: czy Europejski Rok 2010, który mamy już za sobą, istotnie 
przyczyni się do poprawy losu osób najsłabszych w naszym społeczeństwie?

Sądzę, że odpowiedź nie jest przesądzona – wszystko zależy od tego, co będziemy czynili  
w dalszym ciągu.  Naszym zadaniem jest  bowiem kontynuować  zainicjowane działania  i  
angażować  się  wytrwale.  Na  pewno  nie  wolno  nam  zapomnieć  o  tym,  co  zostało 
powiedziane, obiecane, wymarzone w roku 2010. Każdy z nas może wnieść swoją cząstkę, 
i my wszyscy działający wspólnie jesteśmy w stanie przyczynić się w roku 2011 do tego, aby 
zbliżająca się polska prezydencja w Unii Europejskiej i Europejski Rok Wolontariatu okazały 
się kolejną dobrze wykorzystaną szansą, przede wszystkim dla najuboższych.

Cezary Gawryś – 20 marca 2011
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół
Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce    

Komunikat ATD – 22 Marca 2010

Cezary Gawryś przejmie od Anny Śleźnik
prezesurę Stowarzyszenia Przyjaciół Międzynarodowego

Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce.

W  czasie  Walnego  Zgromadzenia  Stowarzyszenia  Przyjaciół  
Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce, które odbyło się 20  
marca br. w Kielcach, na Prezesa Zarządu wybrany został Cezary Gawryś.

Odpowiedzialność  tę  przejmie  po  Annie  Śleźnik,  która  od  18  lat  
zaangażowana  jest  jako  wolontariuszka  w  rozwój  ATD  w  Polsce.  
Odpowiedzialna  przez  wiele  lat  za  pomoc  socjalną  w  województwie  
świętokrzyskim,  a  następnie  przez pięć  lat  dyrektorka  jednego  z  Domów  
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Pomocy Społecznej w Kielcach, Anna Śleźnik objęła prezesurę w roku 2005,  
to jest w momencie założenia stowarzyszenia.

Cezary  Gawryś  przez  przypadek  zetknął  się  z  założycielem  ruchu  ATD  
Czwarty Świat jeszcze w roku 1979, kiedy to  ks. Józef Wrzesiński przyjechał  
do Polski zbierać materiały do swojej książki „Pologne, que deviennent tes  
sous-proletaires?”  (Polsko, jak troszczysz się o swoich najuboższych?).

Już  po  upadku  komunizmu  przez  wspólnych  
przyjaciół  w  Kielcach  zetknął  się  z  
wolontariuszami ATD. Z czasem współpraca ta  
stawała  się  coraz  bliższa.  W  lutym  2008  r.  
ukazała  się  w  Bibliotece  „Więzi”  książka  
„Ujrzymy słońce”, zawierająca wybrane pisma i  
słowa  Ojca  Józefa  Wrzesińskiego,  a  jesienią  
tego  samego  roku  rozpoczęły  się  wspólnie  
prowadzone  przez  Pierre’a  Kleina  z  ATD  
Czwarty  Świat  i  Cezarego  Gawrysia  z  
Laboratorium  WIĘZI  „warsztaty  Wrzesiński”,  
poświęcone myśli  założyciela  Ruchu na temat  
walki  z  nędzą  i  wykluczeniem społecznym,  w  
których  bierze  udział  grono   wolontariuszy,  dziennikarzy,  polityków  i  
naukowców, m.in. znana badaczka  biedy w Polsce prof. Elżbieta Tarkowska.

Cezary Gawryś, ur. 1947, jest dziennikarzem i publicystą od lat związanym z  
miesięcznikiem „Więź”. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim w  
1969.  Pracował  najpierw  krótko  w  zakładzie  wychowawczym,  następnie  
debiutował na łamach tygodnika „Literatura”  cyklem reportaży o sieroctwie  
społecznym.  W  „Więzi”  znalazł  się  w  1976  r.,  w  czasach  rodzącej  się  
opozycji demokratycznej.  Przez pierwsze pięć lat pracował u boku Tadeusza  
Mazowieckiego, potem został redaktorem naczelnym w latach 1995-2001.

Przez dwie kadencje był członkiem Rady Etyki  Mediów. Pracował również  
jako  katecheta  w  liceum  i  jako  doradca  młodych  osób  o  skłonnościach  
homoseksualnych  w  lubelskim  ośrodku  Odwaga.  Już  w  dojrzałym  wieku  
ukończył teologię na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego i szkolenie  
z  podstaw systemowej  terapii  rodzin  w Instytucie  Psychiatrii  i  Neurologii.  
Wydał  zbiór  reportaży  „Ścieżki  ocalenia”,  w także,  wspólnie  z  Katarzyną  
Jabłońską,  książkę  „Męska  rozmowa,  Chrześcijanie  a  homoseksualizm”.  
Wkrótce pod ich redakcją ukaże się w Bibliotece „Więzi” książka „Między  
konfesjonałem a kozetką”, poświęcona współdziałaniu religii z psychoterapią.
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A.2 -  Nasza przyjaciółka i wolontariuszka Tereliza  
Braun – refleksja na temat Europejskiego 
Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 
Społecznym.

Czujemy  się  wszyscy  uhonorowani  z  powodu  otrzymania  
przez  Ciebie  roli  Ambasadora  Europejskiego  Roku  Walki  z  
Ubóstwem i  Wykluczeniem Społecznym 2010.  Powiedz,  jak  
przygotowywałaś się do tej roli?

Bardzo ważne wydały mi się słowa zasłyszane od Madame de  
Vos  (Alwine  de  Vos  van  Steenwijk  była  holenderską  
dyplomatką  i  prezeską  Międzynarodowego  Ruchu  ATD  
Czwarty Świat): 

„ambasador to jest ktoś, kto zna, kocha i rozumie swój lud, a także rozumie i kocha  
tych, do których jest posłany”. To wtedy wydało mi się takie najistotniejsze, związane  
zarazem z tym, co mówił ojciec Józef, że nie mamy wrogów do zwalczenia tylko przyjaciół  
do zdobycia.

Pamiętam, że gdy po raz pierwszy jechałam do Brukseli, żeby coś mówić, wydawało mi się,  
że wszystko wiem. A teraz wprost przeciwnie - ciągle odkrywam nowe elementy.

Jakie są te Twoje odkrycia?

Na początku w schronisku, kiedy zaczęłam tam przychodzić warunki były bardzo trudne. Ci  
ludzie byli  po prostu głodni.  W dzień żebrali  po domach i  pod sklepami,  wieczorem się  
upijali. Z czasem dom został rozbudowany warunki się poprawiły, z sal zbiorowych zrobiono  
pokoje  5-osobowe,  wydawano  trzy  posiłki  dziennie.  I  wtedy  jeden  z  pensjonariuszy  
powiedział mi: „Pan dyrektor  traktuje nas jak bydło”. Zastanowiło mnie to. Wiem przecież,  
że na wsi bydła źle się nie traktuje. Przeciwnie im gospodarz bogatszy, tym bydło ma lepiej.  
I  to  było  właśnie  to:  od  momentu,  kiedy  przestali  być  głodni  i  mogli  się  umyć,  zaczęli  
odczuwać potrzebę, by nie tylko pozwalano im spać i dawano jeść, lecz także traktowano  
jak ludzi z uwagę i szacunkiem. 

Czyli,  chodziło o to, że wraz z polepszeniem warunków materialnych stosunek do  
tych ludzi, nie uległ jednak zmianie. I niezaspokojenie potrzeby godnego traktowania  
staje się wówczas jeszcze bardziej dotkliwe. Samo rozumienie pomocy jako pomocy  
materialnej jest nieporozumieniem, tak?

Prawdziwym  celem  nie  może  być  „polepszenie”  sytuacji  biednych  (ale  oczywiście  nie  
można zaniechać konkretnych,  doraźnych działań)  a  stworzenie  światowej  społeczności  
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ludzi wolnych i solidarnych. Tak jak znikł podział na wolnych i niewolników, tak musi zniknąć  
podział  na  „opiekunów”  i  „podopiecznych”.  Każdy  człowiek  ma  zarówno  prawo  jak  i  
obowiązek  uczestniczenia  w  budowaniu  ludzkiej  wspólnoty  i  musi  mieć  warunki,  by  to  
robić”. 

Jakie miałaś oczekiwania wobec tego Europejskiego Roku 2010?

Ten rok winien doprowadzić do lepszego poznania i zrozumienia tych, którzy dziś budują  
aktywne życie społeczne: polityków, ekonomistów, urzędników i tych, którzy żyją gdzieś w  
cieniu,  „na  marginesie”,  „wykluczonych”,  do  zmiany  prawa  i  przepisów,  które  często  w  
sposób  krzywdzący  i  bezsensowny,  uniemożliwiają  w  praktyce  przechodzenie  z  
„marginesu”  do  normalnego  życia  oraz  zlikwidowanie  poniżającego  traktowania  ludzi  
biednych jako „gorszych”.

Wydaje  mi  się  w  tym  miejscu  ważne  przytoczenie  przesłania  Benoit  Fabianiego  
organizatora pierwszych obchodów Międzynarodowego Dnia Walki  z Ubóstwem w 1987  
roku w Paryżu.  Fabiani  w 2008 roku  był  gościem honorowym kieleckich  obchodów 17  
października. Wtedy też miałam okazję usłyszeć od niego, że najważniejszą rzeczą jest,  
żeby za  każdym razem po spotkaniu  zadawać pytanie,  czy  ludzie  dzięki  temu stali  się  
bardziej  wolni.  I  to  jest  coś,  co  warto  przekazywać  osobom  działającym  w  pomocy  
społecznej.  Nie  tylko  ważna  jest  jakaś  konkretna,  doraźna  pomoc,  ale  to,  by  wszelkie  
podejmowane działania umacniały w ludziach poczucie wolności, miały na względzie ludzką  
godność.

Na zdjęciu  ambasadorzy  Europejskiego  Roku  2010:  Jan  Mela,  Sebastian  Szydlik,  Jolanta 
Fajkowska, Emilian Kamiński, Tereliza Braun, Lidia Lewandowska,  ks. Stanisław Słowik.
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A3  -  Raport  ten  poświęcamy  pamięci  niedawno 
zmarłego pana Henriego Bossana

14 czerwca,  Henri  Bossan,  stały wolontariusz ATD,  zmarł  we Francji  po bardzo krótkiej 
walce z rakiem. Cztery tygodnie wcześniej, wciąż jeszcze wymieniał maile z polską ekipą 
ATD, ponieważ miał być jednym z mówców na konferencji w Maju.

Cztery  dni  przed  rozpoczęciem  konferencji,  20  Maja  zabrano  go  do  szpitala.  To 
przeszkodziło jego planom przyjazdu do Polski i wizyty w Auschwitz.

Na konferencji, wkład Henriego w Europejską Konwencję Praw Człowieka jako narzędzie 
walki przeciw ubóstwu nie został zaprzepaszczony. Pierre Klein, stały wolontariusz ATD z 
Warszawy zebrał wstępne zapiski Henriego i zabrał głos w jego imieniu.

By uczcić  pamięć Henriego Bossana,  aktywisty oddanego walce o prawa najuboższych 
całego świata,  przytaczamy w tym miejscu fragment przemówienia Pierre'a  Kleina z 24 
maja:

Henri  Bossan,  stały  wolontariusz ruchu ATD Czwarty  
Świat miał dzisiaj do Państwa mówić. Od 4 dni jest w  
szpitalu.  W  przeddzień  hospitalizacji  przesłał  mi  
brudnopis tekstu swojego wystąpienia.

Przygotowując  tę  prezentację  pozwoliłem  sobie  użyć  
niektórych jej elementów. Dedykuję ją jemu. Oczywiście  
Henri,  ze  zwykłym  sobie  zapałem,  powiedziałby  
Państwu znacznie więcej.

Pragnąłbym także powiedzieć Państwu bezpośrednio o  
nim.  Spoglądając  z  perspektywy  własnego  
zaangażowania  (w  działalność  ruchu  ATD),  muszę  
stwierdzić, że Henri był człowiekiem znaczącym.

Pierwszy raz spotkaliśmy się przy robieniu kserokopii.

Chociaż  zupełnie  mnie  nie  znał,  zaczął  z  wielkim  
zaangażowaniem  opowiadać  mi  o  tekście,  który  
właśnie  kopiował,  były  to  fragmenty  książki  Charlesa  
Péguya: „De Jean Coste”.

Ten  tekst  towarzyszy  mi  do  dziś.  Pozwala  zrozumieć  różnicę  między  sformułowaniami  
„ubóstwo”, a „skrajne ubóstwo i wykluczenie społeczne”, które możemy też nazwać „nędzą”.

Dla  Peguy  i  myślę,  że  dla  Henriego  Bossana  także,  jesteśmy  ze  sobą  związani,  
współodpowiedzialni  za  to pierwsze zadanie, polegające na tym, aby ofiarować naszym  
demokracjom serce i duszę, stworzyć podstawowe warunki do ochrony każdego człowieka  
w sytuacji ekstremalnego ubóstwa i wykluczenia.
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Nie jest mi dokładnie znana cała działalność Henriego Bossana. Ale widziałem go często  
orędującego w dwóch kwestiach:

Pierwsza  jest  echem tego wszystkiego,  co  powiedział  nam tego ranka Witold  Klaus ze  
Stowarzyszenia  Interwencji  Prawnej  (SIP)  na  temat  ogromnej  trudności  związanej  z  
utworzeniem  z  prawa  narzędzia  dostępnego  dla  wszystkich  osób,  znajdujących  się  w  
trudnej sytuacji. Mówił on o długości i skomplikowaniu procedur oraz poruszył fakt, że nie  
zawsze  zakończenie  jakiegoś  procesu  przyczynia  się  do  konkretnej  zmiany  dotyczącej  
osoby biorącej w nim udział, może jednak zmienić coś dla kolejnych osób…

Henri był tego wszystkiego świadom i właśnie dlatego rozpoczął pracę nad wcieleniem w  
życie sieci informacji i uhonorowania wszystkich ubogich rodzin, którym od lat 50. w Europie  
udało się wygrać jakąś sprawę w Trybunale w Strasburgu. W jaki sposób ukazać wartość  
ich sukcesu? Jak wprowadzić je w sieć informacji, która sprawi, że prowadzona przez nich  
walka nabierze jeszcze więcej sensu?

Pierwszym wyzwaniem jest  utworzenie  między  tymi  rodzinami  sieci  informacji.  Drugim,  
stworzenie  w  Europie  narzędzi  poprawiających  dostęp  do  informacji,  w  szczególności  
poprzez sztab prawników, którzy w swojej praktyce zaangażują się w utworzenie z prawa  
narzędzia służącego do walki  z nędzą. ATD  nie zawsze miało siły, aby takie narzędzie  
stworzyć.  Choć  przez  pewien  czas  w  Belgii  publikowany  był  miesięcznik  zatytułowany  
„Prawo i Czwarty Świat”.
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Oto co pragnąłem powiedzieć Państwu osobiście o Henrim Bossanie, nieobecnym dzisiaj,  
ale który mam nadzieję, będzie miał kiedyś okazję przyjechać do Polski

W swoich notatkach Henri umieścił też kilka refleksji na temat pewnych etapów swojego  
pełnego zaangażowania życia; pragnął się tym z Państwem podzielić:

,,W wieczór mojego pierwszego spotkania z Józefem Wrzesińskim, w styczniu 1968 roku,  
powierzył mi on natychmiast (co było dla niego charakterystyczne) do wykonania pewną  
misję. Poprosił mnie, abym jak najszybciej zaniósł list do ekipy stałych wolontariuszy Ruchu  
ATD Czwarty Świat mieszkających w dzielnicy dla ubogich La Campa na północy Paryża.

Tego  wieczoru  noc  była  bardzo  ciemna,  jednak,  udało  mi  się  dotrzeć  aż  do  serca  tej  
dzielnicy,  co  sprawiło,  że  poczułem  się  niepewnie  i  nieomal  napełniło  mnie  strachem;  
spotkane tego wieczoru rodziny wzruszyły mnie równie mocno, jak zaangażowanie ekipy  
stałych wolontariuszy z ATD Czwarty Świat, którzy mieszkali w przyczepach kempingowych  
i dzielili los rodzin i ich dzieci.
 
Razem  z  rodzinami  i  ich  dziećmi  walczyli  z  błotem,  szczurami,  odmową należnego  ich  
dzieciom  prawa  do  nauki  w  szkole  podstawowej,  wspólnie  zastanawiali  się  nad  takimi  
problemami jak: poprawa funkcjonowania przedszkola, walka o ogrzewanie, konieczność  
chodzenia po wodę, znalezienie pracy, szczepionki i prawo do opieki zdrowotnej.

Wszystko to w pewnym sensie stało się punktem wyjścia dla mojego wyboru przyłączenia się  
do stałego wolontariatu Ruchu ATD Czwarty Świat.''
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A4 - Informacje o Stowarzyszeniu w 2010 roku

Stowarzyszenie Przyjaciół
Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat

w Polsce 

www.atd.org.pl
Wpis do rejestru: 2005, nr w rejestrze KRS 0000237930

NIP: 9591725313   REGON: 260064323

Siedziba : Ul. Gagarina 12/33, 25-031 Kielce

Adres lokalu w Kielcach: ul. Paderewskiego 20, Kielce
Adres lokalu w Warszawie: al. Waszyngtona 4 lok 8, Warszawa

Dane dotyczące członków organów Stowarzyszenia:

Zarząd Stowarzyszenia:
Cezary Gawryś - Prezes
Anna Śleźnik -  Wiceprezes 
Anna Owczarska-Osińska - Wiceprezes 
Pierre Klein - Wiceprezes
Justyna Kozubska - Członek Zarządu 
Agnieszka Drelich-Magdziak - Członek Zarządu
Cezary Bieniaszewski - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Urszula Radziszewska – Przewodnicząca 
Magdalena Macińska – Członek Komisji
Monika Mazurkiewicz – Członek Komisji

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe:

Celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, 
a  także  wspieranie  organizacyjne  i  finansowe  rozwoju  oraz  działalności 
Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat.
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LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 
PRZYJACIÓŁ RUCHU ATD CZWARTY SWIAT

20 Marca 2011

1. Cezary Bieniaszewski – Kielce – Zarząd 

2. Eugen Brand, DG Miedz. Ruchu ATD - Francja

3. Ks. Andrzej Drapała - Kielce

4. Agnieszka Drelich-Magdziak – Górzno
- Zarząd

5. Cezary Gawryś – Warszawa - Prezes

6. Marta Hamerszmit - Warszawa

7. Louis Join Lambert -  Francja

8. Agnieszka Kaczanowska-Czmyr  - Kraków

9. Agnieszka Kaszkur - Warszawa

10. Elżbieta Kauch - Kielce

11. Pierre Klein – Warszawa - Wiceprezes

12. Justyna Kozubska-Knop – Kielce – Zarząd

13. Magdalena Macińska – Warszawa – Komisja 
rewizyjna 

14. Krzysztof Magdziak - Górzno

15. Monika Mazurkiewicz- Kielce – Komisja 
rewizyjna

16. Tomasz Medyński – Kielce/Kraków

17. Jarosław Miarka - Kielce

18. Izabela Moskwa - Kielce

19. Katarzyna Nawrocka  - Holandia/Sadki

20. Anna Owczarska-Osińska - - Warszawa - 
Wiceprezes

21.Grażyna Pisarczyk- Kielce

22. Urszula Radziszewska - Kielce– Komisja 
rewizyjna

23. Zdzisław Skuza - Kielce

24. Bogumiła Słapek- Kielce

25. Anna Śleźnik –  Kielce - Wiceprezes

26.  Ewa Smolczyńska - Warszawa 

27. Antoni Tercha – Strzelce Opolskie

28.  Stefan Wilkanowicz - Kraków

29. Andrzej Zoll - Kraków
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Deklaracja Wspólnego Zaangażowania i Współdziałania 
ATD w Polsce na lata 2009-2012 

Grudzień 2008

W dniach 13-15 września 2008 my, przyjaciele i wolontariusze Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce,  
spotkaliśmy się w Górznie i w Kielcach, aby wspólnie zastanowić się nad tym, dlaczego wybraliśmy  
zaangażowanie w ATD oraz jakie nadzieje wiążemy z przyszłością naszego Ruchu w Polsce.

Część z nas przedstawiła trudności jakich doświadczają w swoim zaangażowaniu, takie jak to, że nie  
są rozumiani przez swoich współpracowników w miejscach pracy.  Niektórym zdrowie nie pozwala  
angażować się bardziej i mają nadzieję, że to się zmieni. Inni natomiast wyrażali  rozczarowanie, że w  
wielu obszarach działalności ATD jest zbyt mało akcji, spotkań i współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że stoimy przed wieloma wyzwaniami i trudnościami, ale mamy nadzieję, że  
wspólnie je przezwyciężymy.

Wynikiem naszych spotkań jest poniższy tekst.

=====================================================================

Co nas łączy...
W Ruchu  ATD  Czwarty  Świat  odnajdujemy  szczególną  postawę  w  stosunku  do  drugiego 
człowieka,  która  wyraża  się  szacunkiem  dla  jego  wartości,  godności,  wolności  oraz 
indywidualnego bogactwa.  Takie podejście  do człowieka jest  dla  nas ważne i  pragniemy je 
rozwijać. Naszym celem jest spotkanie z ludźmi, którzy mają trudne życie i doświadczają biedy: 
słuchanie ich i uczenie się od nich.

Szanujemy każdą ludzką historię. Jesteśmy zaniepokojeni przepaścią, jaka tworzy się w naszym 
społeczeństwie  między tymi,  którzy żyją  bezpiecznie  korzystając  z  wolności  ekonomicznej, 
dobrych  stosunków  międzyludzkich,  wartości  kultury  a  tymi,  którzy  nie  mają  takich 
możliwości.  Chcemy  wraz  z  nimi  szukać  dróg  do  tworzenia  sprawiedliwszego  i  lepszego 
świata.
 
Angażując  się w  działania  Ruchu  ATD  mamy okazję  do  spotkań  na  poziomie  lokalnym  i 
międzynarodowym.  W  ten  sposób  wymieniamy  doświadczenia  i  uczymy  się  od  siebie 
nawzajem.  Tworzymy  swoistą  „sieć  wsparcia”,  która   umożliwia  wielu  osobom uzyskanie 
pomocy  w  ich  życiu  osobistym.  Dzięki  temu  rodzi  się  w  człowieku  potrzeba  okazywania 
wsparcia innym ludziom.

Doświadczenie ATD w świecie oraz doświadczenie i filozofia Ojca Wrzesińskiego pomagają 
nam  odnaleźć  sens  naszego  zaangażowania.  Opierając  się  na  tych  mocnych  podstawach 
budujemy nasze wspólne działania.

Jesteśmy  dumni  z  piętnastoletniej  historii  Ruchu  w  Polsce,  którą  odzwierciedlają  słowa 
zapisane na płycie odsłoniętej 17 października 2007 w Kielcach: «Tam, gdzie ludzie są skazani  
na życie w nędzy, łamane są Prawa Człowieka. Jednoczenie się dla ich poszanowania jest  
najświętszym obowiązkiem .»
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Co chcemy rozwinąć....
Jednym z głównych założeń etyki ATD jest szanowanie wolności każdego człowieka. Chcemy 
lepiej zrozumieć powody i motywy, dzięki którym poszczególni ludzie stają się wolni i dzięki 
którym czerpią siłę do dawania z siebie tego, co w nich najcenniejsze.

Założenia naszego Ruchu pragniemy realizować poprzez współpracę z innymi organizacjami, 
instytucjami, osobami prywatnymi, dzięki którym możliwe byłoby stworzenie jak najlepszych 
warunków osobom żyjącym w biedzie i mającym z tego powodu trudności. Pragniemy, aby  na 
podstawie własnych doświadczeń osoby te wskazały nam kierunek do wspólnego budowania 
sprawiedliwego społeczeństwa, bez wykluczania kogokolwiek. 

Chcemy  stwarzać  młodym  ludziom  więcej  okazji  do  wspólnego  tworzenia  i  realizacji 
projektów,  aby mogli  być  w centrum obecnej  działalności  Ruchu ATD oraz  budować  jego 
przyszłość.

Chcemy rozwijać projekty,  które pozwolą zbudować oparte  na zaufaniu realcje  z rodzinami 
zapraszając dzieci i rodziców do udziału w spotkaniach, dyskusjach i wspólnym świętowaniu.
1.  Biblioteki  podwórkowe,  które  rozpoczęły  swoją  działalność  są  elementem  takiego 
zaangażowania.
2.  Bliskie  są  nam rodziny narażone  na  trudności  z  powodu  migracji.  Dotyczy to  zarówno 
obcokrajowców migrujących do Polski jak i Polaków powracających z zagranicy. Chcielibyśmy 
znaleźć dla nich miejsce w naszym działaniu.

Pragniemy, aby widoczna w działaniach Ruchu ATD postawa szacunku do godności i wolności 
drugiego  człowieka  była  rozwijana  w naszym społeczeństwie.  A w szczególności  w takich 
środowiskach jak: organizacje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i kościelne. 

1. Zależy  nam  na  utrzymaniu  dotychczasowej  dynamiki  rozwoju  Ruchu  Tapori  w  Polsce 
poprzez  budowanie jego wewnętrznej spójności polegającej na wspieraniu współpracy między 
grupami dzieci. Tapori jest znakiem naszej postawy względem dzieci na całym świecie. 

2.  Chcemy  zdefiniować  etykę  ATD  w  kontekście  działalności  Ruchu  w  Polsce,  lepiej 
wypracować  zasady  etyczne  naszego  zaangażowania  oraz  wyjaśnić  społeczeństwu  naszą 
szczególną troskę o rodziny, kóre mają najtrudniejsze życie.  Dotyczy to zasad wolontariatu, 
szukania sponsorów oraz  sposobów realizacji naszych projektów.

3.  Zastanawiamy się w jaki sposób tłumaczyć teksty ATD dostępne w innych językach. Jakie 
teksty najlepiej mówią innym o tym, kim jesteśmy. w ciągu najbliżych 4 lat zastanowimy się 
nad listą dokumentów, które byłyby ciekawe dla Polaków.  

Naszym celem jest wzmocnienie sieci wsparcia wśród nas samych zachowując jednocześnie 
otwartość na  innych. 

1.  Chcemy znaleźć odpowiednią formę spotkań regularnych lub okresowych, które pozwolą 
każdemu czuć się swobodnie i reagować spontanicznie. 
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2. Naszym celem jest być blisko tych, którzy z powodu odległego miejsca zamieszkania czują 
się   wyizolowani  w  działaniu.  Szczególnie  wspierać  te  osoby  duchem  ATD  w  ich  pracy 
zawodowej i w innych formach działania.

Młodzi ludzie byli w ciągu ostatnich czterech lat bardzo zaangażowani w życie ATD Czwarty 
Świat (Europejskie Spotkanie w Warszawie w 2004 r., rozwijanie ATD w Warszawie, kampania 
Tapori,  projekt:  Karawany  Przyjaźni,  Biblioteki  Podwórkowe,  obozy  letnie  na  temat  praw 
człowieka). Mamy nadzieję, że uda nam się zachować szczególne miejsce młodzieży w naszym 
Ruchu w Polsce dając jej okazję do spotkań, w których odnajdzie sens i energię do działania.

Chcielibyśmy rozwijać wiedzę, na temat życia i poglądów ludzi żyjących w skrajnej biedzie,  
która  jest  w obecnej  chwili  bardzo  ograniczona.  Wśród nas  są  osoby o  dużym potencjale, 
zaangażowani  w  Ruch  ATD  zawodowo  czy  woluntarystycznie.  Są  oni  naszą  szansą  do 
pogłębiania  wiedzy,  która  pomoże  nam  w  przyszłości  działać  na  rzecz  ludzi  ubogich. 
Powinniśmy częściej szukać okazji, aby wspólne z nimi zastanawiać się  i pogłębiać tę wiedzę.

Chcemy współpracować z innymi organizacjami,  instytucjami i  partnerami indywidualnymi, 
którzy  podzielają  naszą  troskę  o  drugiego  człowieka,  aby  działać  na  rzecz  świata  bez 
wykluczenia społecznego. Powinniśmy również poszerzać krąg przyjaciół, także o tych, którzy 
przez indywidualne datki, mogą wspierać finansowo Ruch ATD Czwarty Świat. Pozwoli nam to 
na  swobodniejsze  rozwijanie  długoterminowych  projektów  dotyczących  ludzi 
doświadczających w swoim życiu ubóstwa. 

Przyjaciele i wolontariusze Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce, grudnia 2008
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B - Działalność statutowa Stowarzyszenia w 2010r.

B.1 -  Działalność organizacyjna Stowarzyszenia w 2010r.

a) Walne Zgromadzenie z 20 Marca 2010 zadecydował o pewnych zmianach w statucie 
stowarzyszenia. Głównym celem zmian było doprecyzowanie zapisów stanowiących 
jednoznacznie  o  zaangażowaniu  ATD w prowadzenie  projektów skierowanych  do 
dzieci i osób młodych. Zostały wprowadzone również inne drobne zmiany (szczegóły:  
patrz  raport  Walnego  Zgomadzenia  z  20  Marca  2010).  Te  zmiany  zostały 
zaaprobowane i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w styczniu 2011. 
Aneks 1 zawiera nowy tekst statutu.

b) Punkt 7, art. 8 na temat celów stowarzyszenia mówi: Podtrzymywanie i wspieranie  
rozwoju stałego międzynarodowego wolontariatu Ruchu ATD Czwarty Świat (m.in.  
poprzez  rekrutację  w  Polsce,  szkolenia,  tworzenie  skonsolidowanych  zespołów  
wolontariuszy, przygotowanie do realiów pracy w innych krajach w ramach Ruchu  
ATD, jak również tworzenie właściwych warunków pracy w Polsce dla wolontariuszy  
ATD).
W  2010  wspieranie  rozwoju  stałego  międzynarodowego  wolontariatu  ATD  było 
jednym z głównych zadań stowarzyszenia.

Jak to już zostało odnotowane w raporcie z roku 2009, pierwszy raz we wrześniu 
2008, Stowarzyszenie podjęło formalną odpowiedzialność za stażystów w Polsce w 
ramach "Umowy Zlecenie". W 2009, Karol Sowa był przez cały rok stażystą – Stałym 
Wolontariuszem. 

W ciągu 2009 roku nowe osoby dołączyły do Karola Sowy jako „stażyści  –  Stali  
Wolontariusze”: Anna Wierzbicka (of 1 maja  2009), Agnieszka Kaszkur, która była 
członkiem  Stowarzyszenia  od  jego  założenia  (od  1  września)  oraz  Aleksandra 
Constang-Rutkowska  (od  1  sierpnia  2009).  Na  początku  2010  roku,  Aleksandra 
Constang-Rutkowska dołączyła do zespołu ATD w Colmar, we Francji. Teraz pracuje 
w międzynarodowym centrum ATD pod Paryżem.

Aleksandra w Francji
Pracuję w Międzynarodowym Centrum Ruchu ATD Czwarty Świat we Francji. Pracuję 
głównie w Pierrelaye, ale też w Mery sur Oise.  Jestem w ekipie, która po francusku 
nazywa się "accueil" czyli ekipa zajmująca się przyjęciem tych, którzy przyjeżdżają do 
Międzynarodowego  Centrum ATD.  W ekipie  jestem z  innymi  wolontariuszami:  jest 
Joseph, Laurence, Caroline, Karol, Isabelle, Stuart, Cathy, Dimas i Joëlle.

Moją  misją  jest  gotowanie  podczas  sesji 
formacyjnych.  Przed  zbliżającą  się  sesją  szukam 
osób do pomocy, które będą ze mną gotować. Są to 
głównie  osoby związane  z  ruchem,  czyli  "aliés", 
albo osoby, które żyją w ubóstwie. Pracę zaczynam 
od  poszukiwań  smacznych  przepisów,  ustalenia 
menu, a następnie robię bardzo duże zakupy. 
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Kiedy  nadchodzi  czas  sesji  formacyjnej  zaczynamy  z  przyjaciółmi  naszą  pracę  w 
kuchni.
Praca  ta  ma  wiele  ciekawych  stron,  jak  możliwość  zdobycia  doświadczenia  w 
gotowaniu, współpraca z innymi w kuchni (często bardzo przyjemna) oraz możliwość 
poznania jednocześnie uczestników sesji.  Minusy tej  pracy to fakt,  iż  jest  to bardzo 
męczące fizycznie oraz iż zajęte są prawie wszystkie weekendy, a więc zmienia to rytm 
życia.  Generalnie  jest  to  bardzo  duże  i  praktyczne  doświadczenie  na  całe  życie, 
szczególnie dla mnie jako młodej żony :).

Aleksandra Constang-Rutkowska– marzec 2011

W 2010, grupa „stażystów – Stałych Wolontariuszy” stopniowo ulegała zmianom. W 
lipcu 2010,  Agnieszka Kaszkur zrezygnowała i zadecydowała o powrocie do swego 
wcześniejszego zawodu (copywriting). W sierpniu, po dwóch latach i kilku miesiącach 
w drużynie w Warszawie Karol Sowa w porozumieniu z ATD Grupą Europa dołączył 
do ATD w Wielkiej Brytanii.

Karol w Anglii
Do  zespołu  ATD  w  Wielkiej  Brytanii  dołączyłem  20  sierpnia  2010  roku.  Miesiąc 
spędziłem w Londynie,  po czym przeprowadziłem się do Frimhurst  pod Londynem. 
Jestem tam odpowiedzialny za kuchnię i gotuję podczas turnusów dla ubogich rodzin, 
podczas których rodziny wypoczywają i  uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach. 
Kontakt  z  rodzinami  podczas  tych  turnusów mam mocno  ograniczony,  bo  praca  w 
kuchni pochłania ogromnie dużo czasu, ale staram się wyłuskać chociaż trochę czasu na 
rozmowy z nimi, co udaje mi się wieczorami po pracy w kuchni. W przerwie między 
turnusami  pracuje  w  zespole  remontowo-naprawczym  z  dwoma  innymi 
wolontariuszami. Czasami udzielam się jako kierowca, natomiast zupełnie sporadycznie 
uczestniczę w akcjach organizowanych przez zespół w Londynie. 

Karol Sowa – marzec 2011

W  październiku  2010,  grupa  Warszawa  powitała  dwóch  nowych  « stażystów  – 
Stałych Wolontariuszy »: Agatę Nakiewicz i Marię Jarmuszczak.
Drużyna pod koniec roku 2010 pożegnała Pauline Chauvin z Francji. Pauline była 
zatrudniona i oddelegowana przez ATD Francja.
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Ostatnio,  w  pierwszych  dniach  roku  2011,  Monika  Kalinowska  rozpoczęła  3 
miesięczny staż w ATD Polska. Stała ekipa ATD na początku 2011 liczy 6 członków: 
Agata, Monika, Maria, Anna, Fabienne i Pierre.

Wolontariusze pracują w pełnym wymiarze czasu wraz z Fabienne i Pierrem Kleinami 
w Warszawie. Od czasu do czasu spotykają się we Francji z innymi wolontariuszami. 
Szkolenia i spotkania integracyjne są organizowane przez ATD Europa.
Otrzymują wynagrodzenie i  „dofinansowanie do zakwaterowania” bezpośrednio ze 
Stowarzyszenia na podstawie „Umowy zlecenia” lub „Umowy o pracy” (szczegóły w 
Aneksie  2.).  Stowarzyszenie  zleciło  obsługę  zatrudnienia  wolontariuszy  biuru 
rachunkowemu „Magnes” (od 1 stycznia 2010 współpracujemy z biurem „Max”). 

Dla  wyjaśnienia  sposobu  finansowania  Stałych  Wolontariuszy,  zostały 
przeprowadzone konsultacje  z  kilkoma przyjaciółmi  ATD na wiosnę 2009 i  Pierre 
Klein  stworzył  pierwszy dokument  z  wytycznymi,  które  prezentowane  są  poniżej. 
Dokument zostanie wdrożony jeśli  zajdzie taka potrzeba w nadchodzących latach. 
Każdego roku przed 1 kwietnia, wielkość pomocy finansowej zostanie skorygowana, 
jeśli inflacja w kraju okaże się rosnąca. Dokument pod tytułem « Wytyczne w sprawie 
zabezpieczenia  finansowego  i  szkoleń  Stałych  Wolontariuszy  ATD  w  Polsce  (od 
1 kwietnia 2011) » jest zaprezentowany w Aneksie nr 2.

Dla  lepszego  przygotowania  stałych  wolontariuszy  do  pracy  i  zaangażowania 
zagranicą  (poza  Polską)  stowarzyszenie  zdecydowało  wynająć  5-pokojowe 
mieszkanie w Warszawie (umowa od 1 kwietnia 2010).  Młodzi  stali  wolontariusze 
mogą  tam  mieszkać  razem. W  czasie  pierwszego  roku  pracy  w  ATD  podejmują 
decyzję, czy wybierają takie rozwiązanie. 

c) Wynajęliśmy lokal na działalność Stowarzyszenia oraz Grupy ATD Czwarty Świat w 
Kielcach i Warszawie. 

d) Stowarzyszenie  wykupiło  w  Towarzystwie  Ubezpieczeniowym  Hestia  polisę  OC  i 
NNW  (Następstwa  Nieszczęśliwych  Wypadków)  dla  wolontariuszy.  Polisy 
ubezpieczeniowe na biuro, mieszkanie, samochód, projekty, wydarzenia specjalne i 
projekty zagraniczne są nabywane w Hestii.

e) W ciągu całego roku Stowarzyszenie złożyło wnioski o przyznanie funduszy do kilku 
instytucji w Polsce (FIO, MSZ, Miasto Warszawy). Przygotowanie tych wniosków (3 
wnioski w 2010), w każdym przypadku, kosztowało bardzo dużo pracy, niestety, z 
różnych powodów nie udało nam się pozyskać tych funduszy.
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Bardziej  pozytywne  były  rezultaty  pozyskiwania  funduszy  za  granicą:  EAPN 
Bruksela,  Ambasada  Francuska,  Program Grundtvig  i  program Polsko-Niemiecka 
Współpraca  Młodzieży  (PNWM),  które  współfinansowały  projekt  Innowacje  2010. 
Przy pomocy Międzynarodowego Ruchu, udało nam się uzyskać pieniądze z Rady 
Europy na  projekt Pokolenie 2010. Przy pomocy Ambasady Francuskiej, też udało 
nam  się  uzyskać  pieniądze  z  Auchan  Polska  na  kontynuację  projektu  Bibliotek 
Podwórkowych.
W grudniu suma zebrana przy okazji koncertu dobroczynnego Miguela Angela Estrelli  
wyniosła 19 821 zł. Na samym koncercie zebraliśmy 5 170 zł. Na konto bankowe 
ATD Polska wpłynęło 850 zł.  Na francuskie konto Fundacji  ATD wpłacono 1 000 
Euro.  Fundacja Polska-Haiti  wsparła  Biblioteki  Podwórkowe ATD na Haiti  w 2011 
roku darem wysokości 10 000 zł.
Z tych pieniędzy 14 660 zł zostanie przekazane na wsparcie Bibliotek Podwórkowych 
ATD na Haiti, zaś 5 161 zł na Biblioteki Podwórkowe ATD w Polsce. 

f) Po  raz  czwarty  byliśmy  członkiem  Komitetu  Organizacyjnego  obchodów 
Międzynarodowego  Dnia  Walki  z  Ubóstwem  pod  patronatem  Rzecznika  Praw 
Obywatelskich.  Stowarzyszenie  było  reprezentowane  na  każdym  spotkaniu
i współpracowało intensywnie z biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

g) Piaty rok byliśmy aktywnym członkiem polskiego 
oddziału  EAPN (European  Anty  Poverty 
Network)  i  Komisji  Dialogu  Społecznego  ds. 
pomocy  najuboższym (przy  Urzędzie  Miasta 
stołecznego Warszawy).  W czerwcu  2009,  ATD 
oficjalnie  dołączyło  do  polskiej  koalicji  „Dach 
nad  Głową”.  Cały  rok  2010  współpracowało  z 
Polską Koalicją Social Watch. Drugi rok byliśmy 
aktywnym członkiem Podkomisji ds. pomocy

społecznej  Dzielnicowej  Komisji  Dialogu Społecznego Pragi  Południe.  W ramach 
pracy Podkomisji i we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przygotowaliśmy 
w dniu 25 września 2010 imprezę plenerową pn. ”Praskie Prezentacje”.

h) Polska strona internetowa Ruchu ATD działała  cały  rok.  Umieszczane są  na niej 
regularnie  najważniejsze  informacje  związane  z  działaniami  ATD  w  Polsce 
(www.atd.org.pl).

i) W ramach Europejskiego  Roku Walki  z  Ubóstwem i  Wykluczeniem Społecznym 
przygotowaliśmy i wydaliśmy 3 książki:  „W naszych Sercach” (Tapori), - „Aby to, o 
czym mówimy,  zmieniło nasze życie”,  Broszura dot.  Międzynarodowego Dnia 
Walki z Ubóstwem,  we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
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W 2010 prowadziliśmy również współpracę z Wydawnictwem W 
Drodze, które podjęło decyzję o publikacji "Ubodzy – Bóg pośród 
nas"  Józefa  Wrzesińskiego.  Książka  została  opublikowana  w 
kwietniu  2010.  Książka  Józefa  Wrzesińskiego  "Ubodzy  –  Bóg 
pośród nas", podejmując temat rozmaicie rozumianego ubóstwa, 
wiary  i  nadziei,  praw  człowieka,  pokoju  i  polityki  socjalnej, 
ukazuje  nowy  sposób  myślenia  o  społeczeństwie,  Kościele  i 
Bogu.  Jej  głównym  przesłaniem  jest  myśl,  że  spotkanie  z 
ubogimi,  wejście  pośród  nich,  jest  realnym  doświadczeniem 
spotkania żywego i prawdziwego Boga.

j) Prowadziliśmy aktywną współpracę międzynarodową, m. in.: 

- Gościliśmy Véronique Reboul-Salze i Dominique Béchet w marcu 2010.

- Dwoje  członków  zarządu:  Agnieszka  Drelich-Magdziak  i  Cezary  Gawryś 
uczestniczyło  w  Walnym  Zgromadzeniu  Międzynarodowego  Ruchu  ATD 
(czerwiec 2010). Spędzili 3 dni we Francji i mieli okazję spotkania ludzi z 4 
kontynentów zaangażowanych w życie ATD.
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Podczas  tego  spotkania  miało  miejsce  nieoczekiwane  wydarzenie.  Cezary 
Gawryś został wybrany na członka Zarządu Międzynarodowego Ruchu 
ATD. Cezary Gawryś zgodził się w ten sposób reprezentować Polskę i Europę 
w oficjalnym i międzynarodowym życiu ATD. Na tym Walnym Zgromadzeniu 
Międzynarodowego  Ruchu  ATD  zarząd  oficjalnie  zadecyduje  o  nowym 
znaczeniu ATD (początkowo z francuskiego: „Aide à Toute Détresse”). Skrót 
rozwijamy:

- „Agir Tous pour la Dignité” – po francusku;
- „All Together for Dignity” – po angielsku;

Po Polsku używamy wyrażenia: „rAzem posTawmy na goDność”. 

- 8  listopada  2010r.  uczestniczyliśmy  w  EUROPEJSKIM  OBYWATELSKIM 
UNIWERSYTECIE  DIALOGU  I  SOLIDARNOŚCI  w  Brukseli,  który  został 
zorganizowany  dzięki   współpracy  ATD  i  Europejskiego   Komitetu 
Ekonomiczno -  Społecznego pod hasłem: RAZEM Z MŁODYMI BUDUJMY 
EUROPĘ BEZ UBÓSTWA I WYKLUCZENIA.
Uczestnikami Uniwersytetu byli z jednej strony wolontariusze z 8 europejskich 
krajów,  osoby  doświadczające  ubóstwa  i  wykluczenia,  obywatele 
solidaryzujący się z ubóstwem i  wykluczeniem, z drugiej  strony członkowie 
Europejskiego  Komitetu  Społeczno  –  Ekonomicznego,  politycy,  pracownicy 
instytucji europejskich oraz inne osoby odgrywające kluczową role w walce z 
ubóstwem i wykluczeniem.

Ze strony ATD – Polska udział w Uniwersytecie wzięło czterech wolontariuszy 
pracujących  na  co  dzień  z  osobami  doświadczającymi  wykluczenia 
społecznego. Mięli oni okazję uczestniczyć   w warsztatach przeprowadzonych 
w grupach do 15 osób z różnych państw Europy. Celem każdej z grup było 
wypracowanie propozycji skierowanych do obecnych przedstawicieli instytucji 
europejskich,  które  miały  zostać  przedstawione  na  popołudniowej  sesji 
ogólnej.  
Propozycje  i  rozwiązania  wypracowanie  podczas  EUROPEJSKIEGO 
OBYWATELSKIEGO  UNIWERSYTETU  DIALOGU  I  SOLIDARNOSCI  są 
dostępne po francusku na stronie internetowej www.atd.org.pl/article553.html.

– We wrześniu 2009, Justyna Skuza z Kielc dołączyła do zespołu ATD w „ATD 
Frimhurst Family Center”, Surrey (Anglia). Justyna do końca sierpnia 2010 
pozostawała w Firmhurst, wspierając jako stała wolontariuszka tamtejszą 
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ekipę ATD. Teraz jest z powrotem w Kielcach by kontynuować studia i tutaj 
współpracuje z ekipą.

– W lipcu 2010 Paulina Kaczmarczyk - wolontariuszka z Warszawy spędziła 
miesiąc w ATD Haus Neudorf. Wspierała tam organizację polsko-francusko-
niemieckiego młodzieżowego workcampu.

Oj, działo się w Neudorfie, działo... ;)
To była  moja  druga wizyta  w Haus Neudorf.  Pierwsza,  kilka  tygodni  wcześniej-  to  
króciutkie odwiedziny kolegi, który był tam wolontariuszem.
Ale  wystarczyły  dwa  dni,  by  zakochać  się  w  tym  miejscu.  Więc  kiedy  dostałam  
propozycję spędzenia tam dwóch tygodni- długo się nie wahałam.
Było trochę niepewności - pierwszy raz jako opiekun, pierwszy raz jako tłumacz...
W Toruniu poznałam "swoją" grupę - szóstkę ludzi pełnych optymizmu, radości, chęci  
do działania: Martynę, Maję, Adama, Łukasza, Wiktora i Radka.
Spokojnie  dotarliśmy  do  Haus  Neudorf,  gdzie  poznaliśmy  innych  uczestników  i  
animatorów: m.in. Marinę, Sandrę, Cecile, Rafała...
Podczas dwóch tygodni razem pracowaliśmy nad tematem "Marzenia młodych ludzi na  
lepszy  świat".  Pierwszy  tydzień  upłynął  nam  na  tworzeniu  podcastu  na  ten  temat.  
Odwiedziliśmy młodzieżowe radio, uczyliśmy się nagrywać audycję, rozmawialiśmy o  
trudnościach młodzieży w Polsce,  Niemczech, Rosji,  Francji,  o naszych marzeniach.  
Przez cały ten tydzień towarzyszył nam William Bastidas, który pracuje w radiu.
Drugi tydzień to zajęcia rzeźbiarskie- każdy mógł wyrazić swoje myśli, uczucia, ucząc  
się rzeźbić pod okiem wspaniałego Ricardo Villacis.
Dwa  tygodnie  minęły  bardzo  szybko,  jednak  nawiązane  przyjaźnie,  wspomnienia,  
pozostaną na długo... Wspólne posiłki, rozmowy w kilku językach, kąpiele w jeziorze,  
wycieczki... Niesamowita atmosfera Haus Neudorf, który jakby nasiąka ludźmi, którzy  
w nim przebywają...   Mam nadzieję, że jeszcze tam wrócę! 

Paulina Kaczmarczyk – marzec 2011
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B.2 Projekty Grup ATD Czwarty Świat
(m. in. Kielce, Warszawa, Górzno-Lidzbark,...)
i przyjaciół (Strzelce Opolskie,...) 

Sprawozdanie  uwzględnia  działania  nieformalnych  grup  Międzynarodowego  Ruchu  ATD 
Czwarty Świat  w Polsce.  Stowarzyszenie wspiera działania i  rozwój  tych grup (grupy w 
skrócie określane są przez ATD, jako Ruch ATD w Polsce).

B.2.1 - Ogólnopolskie Akcje Ruchu ATD

1 - Ruch i Kampania Tapori

List Tapori

W ciągu roku 3 Listy Kampanii  Tapori  (nr  14,  15 oraz specjalny list  20 listopada 2010) 
zostały skierowane do dzieci i wychowawców (ok. 600 dzieci i 30 wychowawców), a także 
zamieszczone na stronie internetowej www.tapori.org oraz www.atd.org.pl/article285.html. 

Podsumowanie Międzynarodowej Kampanii Tapori pt. „Dazibao i Pojazdy Spotkania”

Tematem  Kampanii  Tapori  2009  pt.  Dazibao  i  Pojazdy  Spotkania  było  spotkanie. 
Proponowaliśmy, by dzieci  dyskutowały na temat spotykania się. Inspiracją do dyskusji  i  
całej kampanii była prawdziwa historia chłopca z Haiti o imieniu Mackenson. Zaprosiliśmy 
dzieci, by stworzyły Pojazdy Spotkania jako symbol spotykania i odwiedzania się nawzajem. 
Następnie z tymi pojazdami oraz z Dazibao dzieci zostały zaproszone na międzynarodowe 
spotkania w Polsce i za granicą.

17 grup dzieci wzięło aktywny udział w Kampanii: 5 z Kielc, 4 z Warszawy, oraz po jednej z  
Opola,  Poznania, Szczecina,  Rudnika nad Sanem, Nidomia,  Mięcierzyna,  Górzna.  Poza 
grupami udział brały też pojedyncze dzieci. 

Finałem  Kampanii  było  Światowe  Spotkanie  Tapori  w  Szwajcarii  z  okazji  20.  rocznicy 
podpisania Konwencji Praw Dziecka (grudzień 2009).

Po tym ważnym wydarzeniu i dużej kampanii, która pochłonęła wiele energii, w roku 2010 
pojawiało się mniej wydarzeń   na tak dużą skalę.
 
Na początku roku zorganizowano wystawę pojazdów spotkania w warszawskiej świetlicy, 
aby mogły ją zobaczyć również dzieci z Warszawy, które wcześniej także przygotowywały 
na nią swoje pojazdy.

Solidarność z Haiti

Początek  roku to  również  czas strasznego trzęsienia  ziemi  na  Haiti.  Pomiędzy lutym a 
czerwcem 2010 ruch Tapori Polska poprosił dzieci o przygotowanie przesłania solidarności 
dla dzieci Tapori z Haiti. Każdy pamiętał także prawdziwą historię chłopca z Haiti o imieniu  
Mackenson, która była podstawą kampanii z 2009 roku.
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1 czerwca, w Dzień Dziecka, ruch Tapori jak zwykle we współpracy z Muzeum Zabawek i 
Zabawy w Kielcach zorganizował  warsztaty na  podwórzu muzeum. Jeden z  nich  był  w 
całości poświęcony pisaniu listów do dzieci z Haiti.

Szkolenie Tapori

Dla Tapori Dzień Dziecka był także okazją do zorganizowania spotkania szkoleniowego dla 
osób chcących animować grupy Tapori.
Na to szkolenie, które odbywało się pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka (zob. Aneks 
2), zaprosiliśmy animatorów Tapori ze Szwajcarii oraz polskich pedagogów kontynuujących 
myśl Janusza Korczaka.
W szkoleniu wzięli też udział pedagodzy, animatorzy i wolontariusze z Bydgoszczy, Strzelec 
Opolskich, Warszawy i Gniezna.

Spotkanie było również sposobnością do zaprezentowania po raz pierwszy w Polsce filmu 
„Come With Us” mówiącego o międzynarodowej kampanii Tapori 2009.

W poszukiwaniu nowej ekipy Tapori

Druga połowa 2010 roku była mniej aktywna. Od 2006 roku projekty Tapori bazowały na 
pracy małych grup wolontariuszy z Warszawy wspieranych przez członków stałej ekipy ATD. 
W sierpniu 2010 roku Karol Sowa, będący główną osobą odpowiedzialną za polskie projekty 
Tapori dołączył do londyńskiej ekipy ATD. W tej sytuacji ekipa warszawska skoncentrowała 
siły na tworzeniu nowej ekipy Tapori gotowej do podjęcia regularnych działań w 2011. 
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W  tej  drugiej  połowie  roku  do  wszystkich  wysłano  specjalny  List  Tapori  z  okazji 
Powszechnego Dnia Dziecka 20 listopada.

28/111



Sprawozdanie z działalności za rok 2010 – Ruch ATD – 24 Marca 2011

2 - Projekt Bibliotek Podwórkowych

Dzięki  zaangażowaniu  ok.  50  wolontariuszy  w Górznie,  Mięcierzynie,  Kielcach  i  w 
Warszawie 6 Bibliotek Podwórkowych zapraszało dzieci  do wspólnego czytania w ciągu 
roku.  
Praca  bibliotek  podwórkowych  polega  na  zapoznawaniu  dzieci  i  dorosłych  z  biednych 
środowisk z książką i z innymi sposobami dostępu do wiedzy. Zajęcia odbywają się nawet w 
samym sercu dzielnic: na chodniku, na klatkach schodowych lub w mieszkaniach. 

W bibliotekach bierze udział około 150 dzieci z zagrożonych marginalizacją środowisk. Ten 
projekt wymaga ciągłej rekrutacji nowych wolontariuszy, która kontynuowana jest w ciągu 
całego  roku.  Wydarzenia  promujące  projekt  zorganizowane  zostały  na  wiosnę,  gdy 
Biblioteki  Podwórkowe reaktywują swoją pracę po zimie. W szczególności  korzystamy z 
dnia 2 kwietnia, który jest Międzynarodowym Dniem Książki dla Dzieci oraz Światowego 
Dnia  Książki  (23  kwietnia).  W  tym  ostatnim  dniu  w  Kielcach  została  zorganizowana 
konferencja. 
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Co to jest Biblioteka Podwórkowa?

Biblioteka  podwórkowa  ATD umożliwia  rodzinom  zagrożonym 
wykluczeniem  społecznym,  uzyskanie  większego  dostępu  do 
dóbr nauki i kultury, poprzez  kontakt z książką, sztuką i innymi 
środkami wyrazu np. technologiami informatycznymi.

Odbywa się ona raz w tygodniu w pobliżu miejsca zamieszkania 
dzieci  i  ich  rodzin  (np.  na  chodniku,  na  stopniach  klatki 
schodowej, w ustronnych miejscach na podwórku). Grupa od 4 
do 8 wolontariuszy spędza od 1,5 do 2 godzin  z  dziećmi  na 
wspólnym czytaniu książek oraz na rozwijaniu różnych zajęć  w 
oparciu o  czytane książki.

W zimie, kiedy warunki pogodowe uniemożliwiają prowadzenie 
Biblioteki Podwórkowej na zewnątrz (z użyciem namiotu lub bez 
niego),  wolontariusze  szukają  miejsca  wewnątrz  (klatka 
schodowa,  świetlica).  Prowadzi  to  zwykle  do  współpracy  z 
innymi organizacjami czy mieszkańcami dzielnicy.

Jednym z celów Biblioteki podwórkowej jest ułatwienie dzieciom 
dołączenia  się   do  bibliotek  miejskich,  klubów  sportowych, 
informatycznych,  teatrów,  szkół,  aby  mogły  one  w  pełni 
korzystać z istniejącej oferty zajęć.

W  30  krajach  na  świecie  istnieje  blisko  150  Bibliotek 
Podwórkowych  animowanych  przez  wolontariuszy  w  duchu 
proponowanym przez ATD Czwarty Świat. 

W Polsce, projekt jest pod Patronatem Fundacji ABCXXI – Cała 
Polska czyta dzieciom.



Sprawozdanie z działalności za rok 2010 – Ruch ATD  –24 Marca 2011

W Warszawie, po porozumieniu z administracją dzielnicy Praga-Południe i  administracją 
Urzędu  do  spraw  Cudzoziemców, działały  3  Biblioteki  Podwórkowe  w  miejscach 
zagrożonych  marginalizacją  (Osiedle  Dudziarska,  Podwórka  przy  ulicy  Targowej  14, 
Centrum dla Uchodźców na Bielanach przy ulicy Improwizacji i później na Targówku).

Osiedle Dudziarska

Na Osiedlu Dudziarska prowadzimy regularną działalność od 2008 roku. Za koordynację 
bibliotek podwórkowych oraz prowadzenie dodatkowych zajęć artystycznych dla dzieci  w 
świetlicy  osiedlowej  odpowiada  stała  wolontariuszka  Anna  Wierzbicka.  Wolontariusze 
bibliotek  podwórkowych  na  Osiedlu  Dudziarska  działają  regularnie  we  współpracy  z 
pracownikami  "Ogniska  Dziadka"  (Świetlicy  i  Klubu  młodzieżowego)  prowadzone  przez 
Towarzystwo  Przyjaciół  Dzieci  Ulicy  im.  K.  Lisieckiego.  Wiele  mniejszych  projektów 
przygotowujemy wspólnie. Wsparcie ze strony świetlicy i klubu młodzieżowego jest dla nas 
bardzo ważne. Dzięki Ognisku tej zimy, biblioteki są  prowadzone w Klubie młodzieżowym

W minionym roku z początkiem lipca odbywał się na Osiedlu Dudziarska zorganizowany 
przez wolontariuszy ATD Festiwal Lata - nauka tańca, rysunku, warsztaty kulinarne, zawody 
sportowe. 

„Malowane przez dzieci specjalną techniką obrazki  
miały  być  potem  wystawione  w  Brukseli.  
Wolontariusze  szybko  weszli  w  dialog  z  
mieszkańcami.  Festiwal  był  wspólną  pracą.  
Gotowanie  odbywało  się  na  podwórku,  pichciły  
dzieci,  potem o dodatkowe jedzenie  postarali  się  
rodzice.  Między  blokami  ludzie  tańczyli,  klaskali  i  
śpiewali  "Aux  Champs  Elysées"  i  "Bella  ciao". 
(Fragment relacji z Festiwalu w Gazecie Wyborczej)

Wolontariusze  zorganizowali  dla  dzieci  warsztaty  dziennikarskie.  Razem  z  kilku-  i 
kilkunastoletnimi  mieszkańcy  osiedla  stworzyli  wspólnie  gazetę  festiwalową  "BRAVO 
Dudziarska" (Aneks nr 3). Na koniec dzieci, młodzież i dorośli wzięli kartki, wypisali na nich 
marzenia,  kartki  przywiązali  do  nadmuchanych  helem  balonów  i  wypuścili  do  nieba. 
Marzenia wszystkich, bez względu na wiek, były takie same - szczęście, miłość.  
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"Festiwal Lata na Dudziarskiej" (29 czerwca -2 lipca 2010)
Anna Wierzbicka

Przygotowanie:

W ramach przygotowań odbyły się:
– 2 spotkania z wolontariuszami (Na 

pierwszym omawiany był program 
festiwalu, a na drugim sprawy 
organizacyjne.)

– 1 spotkanie z grupą rodziców dzieci, które 
wyjeżdżały na kolonie letnie organizowane 
przez świetlicę

– liczne rozmowy indywidualne z dziećmi z 
biblioteki podwórkowej i ich rodzicami, a 
także z rodzinami, których jeszcze nie 
mieliśmy okazji poznać 

Każda rodzina otrzymała zaproszenie do udziału w 
Festiwalu Lata,  mogła wypowiedzieć swoje zdanie 
na temat programu i wpisać się na listy uczestników 
poszczególnych warsztatów.
Na każdej klatce rozwiesiliśmy ponadto plakaty 
informujące o programie festiwalu.

Program:

W ciągu trzech pierwszych dni festiwalu 
przeprowadzone zostały:

– zajęcia sportowe (bieg"żegnaj szkoło, 
witajcie wakacje!", olimpiada zabaw świata 
oraz mecze piłki nożnej)

– warsztaty muzyczno-taneczne
– warsztaty kulinarne
– zajęcia plastyczne
– warsztaty z filcem
– warsztaty dziennikarskie 
– warsztaty kulinarne 
– warsztaty "Zasłona Naszych Marzeń"
– zajęcia Ebru Sanati (turecka sztuka 

malowania na wodzie)

Każdego dnia, po skończonych warsztatach było 
małe świętowanie: śpiewy, tańce oraz degustacja dań 
przygotowanych w czasie warsztatów kulinarnych.

Pierwszego dnia puszczaliśmy ponadto balony z 
helem wraz z przyczepionymi do nich karteczkami z 
marzeniami, a trzeciego – wysłuchaliśmy baśni 

opowiedzianej przez  zawodową opowiadaczkę 
bajek.

Ostatniego dnia, w ramach uroczystego zakończenia 
festiwalu, odbyły się:
wystawa prac Ebru Sanati,  wystawa ozdób z filcu, 
wystawa kwadracików do "Zasłony Naszych 
Marzeń", występ dzieci uczestniczących w zajęciach 
muzyczno-tanecznych, rozdanie przygotowanej na 
warsztatach dziennikarskich gazetki "Bravo 
Dudziarska", wręczenie medali wszystkim 
uczestnikom festiwalu oraz śpiewy, tańce i 
degustacja ciast przygotowanych na warsztatach 
kulinarnych.

Ocena:

Głównymi celami jakie chcieliśmy osiągnąć dzięki 
organizacji festiwalu były:

– budowanie opartej na zaufaniu relacji z 
mieszkańcami osiedla

– stworzenie dzieciom i rodzicom okazji do 
osiągnięcia sukcesu i powodów do dumy

– stworzenie okazji do umacniania więzi i 
pogłębiania relacji  poprzez wspólne 
działanie i przeżywaną razem radość 
(zarówno na poziomie poszczególnych 
rodzin jak i całego osiedla)

– przełamanie stereotypów i barier dzięki 
wspólnemu przeżywaniu radości i 
pozytywnych doświadczeń przez osoby z 
różnych środowisk społecznych 

Dzięki zaangażowaniu rodzin i wolontariuszy 
wszystkie te cele zostały osiągnięte. Mieszkańcy 
osiedla byli bardzo aktywni i pomagali nam w 
organizacji zajęć. Warsztat kulinarny poprowadziły 
mamy dzieci z BP, jedna babcia i chłopiec, który 
przygotował danie wg przepisu swojej mamy. 
Mieszkańcy pożyczyli nam kuchenkę elektryczną, 
patelnie, garnki i parę innych rzeczy, o których 
zapomnieliśmy. 

Festiwal  przyniósł  wiele  radości  i  pozytywnej 
energii.  Mieszkańcy  wielokrotnie  wyrażali  swój 
entuzjazm  i  dziękowali  nam  za  zorganizowanie 
festiwalu. Co jakiś czas pytają czy w tym roku też 
odbędzie się podobna impreza.
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Biblioteki na Targowej
Ekipa  wolontariuszy  bibliotek  na  Targowej  stopniowo 
ulegała  zmianom.  W  wrześniu  2010,   koordynatorka 
projektu  biblioteki  na  Targowej  zrezygnowała  i 
zadecydowała  o  powrocie  do  swego  wcześniejszego 
zawodu  (copywriting).  Oficjalnie  koordynację  projektu 
przejęła  w  październiku  Agata  Nankiewicz.  Do  tego 
czasu  w  projekt  zaangażowana  była  Anna  Wierzbicka 
Inni  wolontariusze  związani  od  dłuższego  czasu  z 
biblioteką na Targowej to: Anna, Ewelina, Monika, Rafał i 
Staś.

Miasto Warszawa planuje likwidację budynków socjalnych na Targowej 14. Niektóre rodziny 
już opuściły kamienice. Dla rodzin, które wciąż jeszcze mieszkają na Targowej biblioteki  
odbywają  się  nieprzerwanie,  każdego  tygodnia  w  soboty.  W  czas  mrozów  zimowych 
wolontariusze dzięki życzliwości zaprzyjaźnionych artystów korzystali z udostępnionego im 
w podwórku pomieszczenia. Wraz z nadejściem wiosny biblioteki podwórkowe odbywają się 
na kocykach pod gołym niebem. Często czas z książką uprzyjemniają też gry planszowe 
oraz zabawy ruchowe, których animatorami są dzieci. 

Biblioteki w ośrodku dla uchodźców
Zaczynaliśmy  w  maju  2008  roku  na  Improwizacji  7  na  Bielanach,  gdzie  20  czerwca 
zorganizowaliśmy  Dzień  Uchodźcy.  W  listopadzie  decyzją  Urzędu  ds.  Cudzoziemców 
ośrodek został zamknięty, a mieszkańcy przeniesieni do innych ośrodków na terenie całej 
Polski lub zaproponowano im świadczenia na znalezienie prywatnej kwatery. Tylko nieliczne 
rodziny  zostały przeniesione do nowego ośrodka na Targówku. W związku z tym trudnym 
wydarzeniem 7 listopada zorganizowaliśmy dla wszystkich rodzin, które jeszcze zostały w 
ośrodku, festiwal pożegnalny.

Obecnie kontynuujemy nasze działania w ośrodku na Targówku, w którym mieszkają tylko  
samotne panie i  samotne matki  z dziećmi.  Niedawno ogłosiliśmy apel o poszukiwaniach 
nowych wolontariuszy i do ekipy wolontariuszy bibliotek dołączyło kilku nowych radosnych 
ludzi. Projekt koordynuje obecnie stała wolontariuszka Maria Jarmuszczak.

• Kielce
Podczas  zimy w  2010,  grupa  bibliotek  podwórkowych  w Kielcach regularnie  działała  w 
bibliotece  publicznej  przy  ulicy  Jagiellońskiej.  Wiosną  zorganizowanie  bibliotek  na 
podwórkach stało się bardziej problematyczne, gdyż dotychczasowi wolontariusze musieli w 
większym stopniu skoncentrować się  na studiach i  pracy.  Od momentu powrotu  młodej 
wolontariuszki Justyny Skuzy z pracy przy projekcie ATD w Wielkiej Brytanii (we wrześniu 
2010) przygotowywane jest ponowne uruchomienie bibliotek w Kielcach. Start planowany 
jest na wiosnę 2011. 
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• Górzno – Lidzbark
W 2010 roku Biblioteki  Podwórkowe odbywały  się  w Górznie.  Pomimo,  że  nie  mieliśmy  
wolontariuszy,  dzieci  uczestniczące zwykle w spotkaniach zdecydowały,  iż musimy zrobić  
wszystko, żeby nadal odbywały się zajęcia. Zimą byliśmy w Galerii u Teodoryka przy Liceum 
Ogólnokształcącym w Górznie,  podróżowaliśmy  dużo  po  dalekich  krajach.  Dzieci  bardzo  
przeżyły trzęsienie ziemi na Haiti  i napisały książeczkę dla dzieci właśnie z Haiti.  Wiosną 
zajmowaliśmy miejsce pod trzepakiem przy jedynych blokach w miasteczku. Przychodziły  
tutaj różne, także nowe dzieci, wtedy czytaliśmy i bawiliśmy się wspólnie.

Magdzie, Sylwii i Angelice, które rok wcześniej współorganizowały Biblioteki Podwórkowe w  
Lidzbarku, w 2010 roku zabrakło sił na organizowanie zajęć. Uczestniczyły za to w spotkaniu  
wolontariuszy  „podwórkowych”  w Warszawie.  Przedstawicielką  Górzna,  a  zarazem dzieci  
była Zelia.  W Warszawie dołączyła do nas Asia  i  Ewelina,  które chciały  w miejscach,  w  
których studiują, organizować Biblioteki Podwórkowe. Magda, Sylwia i Angelika uczestniczyły  
również w spotkaniu młodych „Djynamo” we Francji.  Wróciły przeszczęśliwe, choć trudno  
było im opowiedzieć na forum o swoich przeżyciach.

Od września 2010 spotkania z dziećmi odbywają się w świetlicy wiejskiej w Zaborowie pod  
Górznem. Jest swoiste połączenie Bibliotek Podwórkowych z dynamiką Tapori. Na spotkania  
przychodzą rodzice. We wsi rodzice motywują innych rodziców i dzieci, by przychodziły na  
zajęcia. Rodzice przygotowują dla dzieci ciasto i herbatę, a także wspólnie zastanawiamy  
się, co chcielibyśmy robić. Raz na dwa tygodnie przez 3 godziny dyskutujemy, bawimy się,  
czytamy i odkrywamy na nowo, to czym jest przestrzeń Biblioteki Podwórkowej.

Agnieszka Drelich-Magdziak

• Szkolenie
Z  okazji  Światowego  Dnia  Książki  (23  kwietnia)  ATD 
zorganizował w Warszawie dwa dni szkolenia dla młodych 
wolontariuszy  zainteresowanych  stworzeniem  Bibliotek 
Podwórkowych  w  swoim  miejscu  zamieszkania. 
Wolontariusze  już  aktywni  w  projektach  (Warszawa, 
Kielce)  także  uczestniczyli  w  szkoleniu.  Udział  wzięły 
również  grupy  młodych  ludzi  z  Mięcierzyna,  Strzelec 
Opolskich, Lidzbarka, Radomia i Gdańsk.
Pierwszymi efektami szkolenia były pierwsze pilotażowe testy bibliotek podwórkowych w 
Mięcierzynie i Strzelcach Opolskich. 

• Projekty Letnie
Dzięki  osobistym  inicjatywom  wolontariuszy  bibliotek 
podwórkowych  i  wsparciu  Fundacji  Kronenberga  -  Citi  Bank 
Handlowy, dwa większe projekty zostały przeprowadzone latem 
2010  z  rodzinami  dzieci  biorących  udział  w  bibliotekach 
podwórkowych  (w  ośrodku  dla  uchodźców  oraz  na  Osiedlu 
Dudziarska). 
Paulina  przeprowadziła  projekt  "Kreatywna  Dudziarska"  angażując  dorosłych  i  dzieci  w 
warsztaty  kreatywne:  robienia  filcowej  biżuterii.  Sandra  zaprosiła  rodziny  uchodźców do 
warszawskiego zoo i centrum zabawy Hula-Kula.

Projekt Bibliotek Podwórkowych współfinansowany przez Auchan Polska  
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3 - Projekt Pokolenie 2010

W roku 2010, ogłoszonym przez ONZ również Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, Ruch 
ATD Europa  postawił  sobie  za  cel  wyjście  naprzeciw młodym  ludziom,  zwłaszcza  tym, 
którzy  doświadczają  izolacji.  Pragniemy  wspierać  projekty  młodych  oraz  razem  z  nimi 
budować Europę, która nie pomija nikogo. 

W  trakcie  całego  roku  odbyły  się  krajowe  i  międzynarodowe  spotkania  młodych  ludzi  
doświadczających ubóstwa oraz młodych ludzi, którzy nie doświadczają takich trudności. 
Mogli  oni  wymieniać się doświadczeniami oraz sformułować swoje postulaty dla Europy. 
Postulaty zostały ogłoszone publicznie na poziomie lokalnym, krajowym i  europejskim z 
okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem 17 października 2010.

Pokolenie 2010 to jeden z wielu projektów proponowanych przez ATD Polska w ramach 
obchodów roku 2010. 

Bądźmy tym pokoleniem, które położy kres nędzy w Europie i na całym świecie!

Pokolenie  2010  był projektem zaangażowania  obywatelskiego młodych  Polaków,  w tym 
młodych  ze  środowisk  marginalizowanych.  Osoby  między  17  a  30  rokiem  życia  to 
pokolenie, które mogłoby się bardzo zaangażować w walkę z wykluczeniem i ubóstwem w 
2010 roku. Szczególnie zależało nam na młodych, którzy mają mniejsze szanse rozwoju, a  
którzy także powinni mieć możliwość współtworzenia tej dynamiki.

Rok 2010 był Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, zaś od 
sierpnia 2010 do sierpnia 2011 trwa Międzynarodowy Rok Młodzieży pod patronatem ONZ,  
którego hasłem jest „Nasz rok – nasz głos”. Celem projektu było zatem włączenie młodych 
ludzi  w walkę z ubóstwem i  wykluczeniem społecznym.  Młodzi  ludzie dzielili  się  swoim 
doświadczeniem,  debatowali  o  koniecznych  zmianach  w  polityce  i  administracji,  dzięki  
którym nie będą wykluczani z życia społecznego i pozbawiani swoich praw (do nauki, pracy,  
mieszkania, zdrowia, prywatności, rozwoju, czasu wolnego itd.)

Grudzień 2009: pierwsze spotkanie młodych Polaków w ramach projektu! Na to spotkanie 
przyjęło nas Liceum Francuskie w Warszawie. Wzięło w nim udział  25 młodych z okolic 
Warszawy i Kielc oraz 6 z Francji.  Odbyły się różne warsztaty integracyjne (kucharskie, 
muzyczne) oraz burza mózgów nad realizacją „publicznego wydarzenia” na Starym Mieście 
w Warszawie, aby poinformować społeczeństwo o rozpoczęciu Europejskiego Roku Walki z 
Ubóstwem i  Wykluczeniem Społecznym (happening  na  placu  Zamkowym w Warszawie 
dotyczący ubóstwa (dziewczynka z zapałkami) i wykluczenia społecznego (przekraczanie 
granicy). Warszawiacy i przechodzący turyści zostali zaproszeni do odpowiedzi na pytanie 
„jak my sami możemy walczyć z wykluczeniem” i zachęcani do przyłączania się do kampanii  
poszanowania godności i praw człowieka). Weekend skończył się przygotowaniem planu na 
Rok 2010. Pierwsza połowa roku 2010:

● stworzenie strony internetowej www.pokolenie2010.pl
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● 2  spotkania:  w  marcu  i  maju  2010  -  Program przygotuje  uczestnictwo  delegacji 
polskiej w międzynarodowym spotkaniu młodych we Francji w lipcu 2010 roku.

W ramach  2010  roku  odbył  się  szereg spotkań przygotowanych  przez młodych  ludzi  z 
różnych  stron  Polski,  różnych  środowisk,  mających  różne  doświadczenia.  Około  100 
młodych osób uczestniczyło  w przynajmniej  jednym z tych spotkań. Delegacja około 55 
Polskich młodych ludzi uczestniczyła w spotkaniu „Djynamo 2010” we Francji w lipcu 2010. 
Projekt zaowocował nawiązaniem nowych kontaktów, na przykład zainicjował bardzo 
interesującą  współpracę  z  ośrodkiem  terapeutycznym  Monar  w  Wyszkowie. Trzy 
spotkania w ramach projektu odbyły się właśnie tam. Młodzi, którzy mieszkają i pracują w 
ośrodku  wykazali  się  dużym  zaangażowaniem  w  projekt.  Sukces  projektu  był  naszym 
wspólnym zintegrowanym wysiłkiem.

6-7 marca 2010 w Warszawie:
• gry integracyjne i  warsztaty twórcze (wyrażamy to,  co dla nas ważne za pomocą 

różnych środków artystycznych np. slam);

• spotkanie  z  socjologiem badającym życie  młodych  ludzi  w  Rosji  panem Piotrem 
Binderem. W ramach spotkania dyskusja nad problemem ubóstwa, jego przyczynami 
i skutkami oraz możliwością przeciwdziałania.

6-9 maja w Wyszkowie:
• warsztaty artystyczne;
• udział  w akcji  „Polska biega”  połączona z promocją  Europejskiego Roku Walki  z 

Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym;
• przygotowanie festiwalu rodzinnego w parku miejskim w Wyszkowie oraz udziału w 

Paradzie Schumana;
• Festiwal!!!  Młodzi  ludzie przygotowali  mnóstwo atrakcji  dla  starszych i  młodszych 

mieszkańców  Wyszkowa.  Były  jazdy  na  kucyku,  malowanie  twarzy,  warsztaty 
bębniarskie,  walki  rycerskie,  majstrowanie  przy  samochodzie  oraz  przygotowanie 
elementów do międzynarodowej wystawy „Zasłona z naszych marzeń”.

• Parada Schumana: delegacja Pokolenia 2010 wzięła udział  w corocznej  Paradzie 
Schumana,  by  promować  solidarność  społeczną.  Powtórzono  happening  z 
przekraczaniem  granicy  wykluczenia.  Przed  paradą  uczestnicy  projektu 
przeprowadzili ankietę dotyczącą wykluczenia.
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15-22  lipca  we  Francji:  spotkanie  „Djynamo  2010”  międzynarodowe  spotkanie 
młodzieżowych grup zaangażowanych we współpracę z ATD

• zwiedzanie Paryża
• spotkanie Djynamo 2010 w Jambville: warsztaty i dyskusje
• pobyt w Haus Neudorf w Niemczech

W ramach spotkania w Jambville młodzież przygotowała  przesłanie (w Aneksie 4) oraz 
konkretne  rekomendacje  zmian  w  kierunku  polityki  młodzieżowej,  edukacyjnej, 
społecznej,  rodzinnej  itd.  kierowane  do  przedstawicieli  instytucji  europejskich. 
Spotkanie  było  też  okazją  do  integracji  i  budowania  solidarności  ponad  różnicami 
społecznymi, kulturowymi, językowymi.

11 września 2010 w Warszawie:
• Piknik integracyjny w Parku Praskim w Warszawie „Równi i  Razem”. Happeningi i 

warsztaty przygotowane dla osób zebranych na pikniku.
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3-4 października 2010 w Wyszkowie:
• Warsztaty, dyskusje, przygotowanie do 17 października – Dnia Walki z Ubóstwem.

4-17 października 2010 - Karawana rowerowa 17.10 w ramach projektu Pokolenie 2010

Najbardziej  niekonwencjonalnym  pomysłem  na 
uczczenie Dnia Walki  z Ubóstwem, w którym braliśmy 
udział, była obmyślona i przygotowana przez Antoniego 
Terchę z „Barki” Karawana Rowerowa 17.10. 

Reprezentacja młodzieży Pokolenia 2010, Monaru oraz 
Stowarzyszenia  Pomocy  Wzajemnej  „Barka”  w 
Strzelcach  Opolskich  wyruszyła  4  października  z 
Poznania, by na obchody Międzynarodowego Dnia Walki 
z  Ubóstwem  dotrzeć  do  Brukseli.  Drużyna  liczyła 
siedmiu dzielnych zawodników: Magdę, Kamila, Krzyśka, 
Andrzeja, Łukasza, Jacka i Antoniego.  

Po drodze rowerzystów gościły różne zaprzyjaźnione osoby,  a także ośrodek ATD Haus 
Neudorf, ATD w Luksemburgu i w Liège. Niejednokrotnie przyszło im też jednak rozkładać 
biwak i nocować w namiotach.

Cali  i  zdrowi  dotarli  do  Brukseli  15  października,  gdzie  dołączyli  do  polskiej  delegacji  
Pokolenia 2010 i przez następne dni wspólnie uczestniczyli w europejskich obchodach 17 
października. Wystawa rowerów, które przejechały drogę z Poznania do Brukseli, wzbudziła 
ogromne zainteresowanie, a uczestnicy Karawany wspominają, że czuli się jak bohaterowie.

„Spełniły się moje marzenia, aby w stolicy Europy w obecności przedstawicieli Parlamentu 
Europejskiego i  młodzieży z całej  Europy,  przekazać przesłanie dotyczące szacunku do 
ludzi wykluczonych, bezdomnych, uzależnionych, szacunku do społecznej nauki kościoła i 
gospodarki solidarnej.” - Napisał potem Antoni w swoim dzienniku z podróży. 

Karawana Rowerowa została zauważona przez liczne media,  m.in.  przez portal  Polskiej  
Agencji  Prasowej  poświęcony Parlamentowi  Europejskiemu,  TVP Poznań i  wyszkowską 
gazetę lokalną.

„Dni bez chleba są najdłuższe.”

Dlaczego 17 października? Dlaczego BRUKSELA? 

Pytania trudne, lecz sensowne.

Urodziłem  się  aby  pomagać  innym,  to  moje  
życie poparte głęboką wiarą, ubogi to mój brat, brat w  
potrzebie.  Wiele  lat  pracy  z  ubogimi,  wykluczonymi  
przekonało  mnie  o  słuszności  drogi,  którą  podążam.  
Przekonał mnie do tej drogi o. Józef Wrzesiński i moi  
przewodnicy duchowi: ks. Józef Krawiec i o. Bogdan  
Kaczor. 17 października to moje święto, święto które  
odkryłem  wraz  z  ATD  Czwarty  Świat.  Święto  które  
przyniosłem do „mojej” ukochanej „BARKI”, do szkół  
i innych organizacji, do całej gminy Strzelce Opolskie.

Tym razem 17 października, nie w „BARCE” 
ale  w  Brukseli,  to  potrzeba  zwrócenia  uwagi  na  
narastający  problem  ubóstwa  i  wykluczenia  
społecznego  podsunęła  pomysł  przejazdu  rowerami  
przez  kraje  UE.  Odwiedzając  wiele  miejscowości  
europejskich  chcemy  dzielić  się  swoimi  
doświadczeniami  życia  w  ubóstwie  i  wykluczeniu.  
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Bruksela 17 października to miejsce spotkań młodzieży  
całej Europy, to tam chcemy mówić i prosić aby, gdy  
młodzi  przejmą  władzę  w  swoje  ręce,  kierowali  się  
nauką  społeczną  kościoła  oraz  respektowali  zasady  
gospodarki  solidarnej,  która  pozwoli  zbudować  
podstawy dobrobytu wszystkich ludzi.

Antoni Tercha, Wiceprzewodniczący zarządu 
Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „BARKA” w 

Strzelcach Op.

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”
w Strzelcach Opolskich jest organizacją, która 
tworzy system wsparcia dla osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej. 
Adresatami naszej pomocy są mężczyźni, kobiety, 
dzieci oraz rodziny, które własnym staraniem nie są 
w stanie zapewnić sobie schronienia, wyżywienia 
oraz podstawowych dóbr.  Mieszkańcami naszych 
domów są osoby wykluczone społecznie lub 
zagrożone wykluczeniem społecznym: bezdomni, 
byli więźniowie zakładów karnych, osoby 
długotrwale bezrobotne, osoby uzależnione od 
alkoholu. Nasza działalność jest poparta prawie

12-letnim doświadczeniem pracy z tymi grupami 
osób. W ciągu tego okresu z oferowanego przez nas 
wsparcia skorzystało około 1.000 osób.

Nasze Stowarzyszenie: 
1. istniejemy od 1998 roku 
2. próbujemy tworzyć wspólnotę rodzinną 
3. przyjmujemy ludzi w potrzebie o każdej porze 

dnia i nocy 
4. pracujemy i żyjemy w trzeźwości 
5. istniejemy dzięki wysiłkowi Barkowiczów oraz 

ogromnej życzliwej pomocy przyjaciół 
wspólnoty 

6. w czterech wspólnotach mieszkają u nas 
osoby w każdym wieku 

7. gościmy młodzież i dzieci 
8. codziennie modlimy się za naszych 

dobrodziejów 

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” - ul. 
Krakowska 16, 47-100 Strzelce Opolskie
tel: (077) 463 83 77            www.barkastrzelce.org.pl 
barkastrzelce@interia.pl 

15-18 października w Brukseli:
• spotkanie  dla  uczczenia  Dnia  Walki  z  Ubóstwem  17  października:  happeningi, 

dyskusje  z  politykami,  udział  w  projekcie  Biblioteki  podwórkowe  w  Brukseli; 
odczytanie przesłania młodych i propozycji dla instytucji europejskich.

17 października w Warszawie:
• spotkanie  w  Komisji  Europejskiej:  odczytanie  przesłania  młodych  i  propozycji  

dotyczących  polityki  młodzieżowej;  Ogromne  znaczenie  dla  tekstu  przesłania  i 
propozycji miał wkład osób z ośrodka Monaru w Wyszkowie, dzięki którym znalazły 
się tam punkty o profilaktyce antynarkotykowej oraz  o integracji osób wykluczonych 
ze społeczeństwa. 
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19 października w Strasburgu:

We wtorek 19 października, na zaproszenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego 
Jerzego Buzka, delegacja młodych Europejczyków związanych z projektem Pokolenie 2010 
spotykala  się  z  Ban  Ki-moonem,  sekretarzem  generalnym  Organizacji  Narodów 
Zjednoczonych  w  ramach  uroczystej  sesji  Parlamentu  Europejskiego  poświęconej 
problemowi  ubóstwa  w  Europie  i  na  świecie,  dwa  dni  po  17  października  – 
Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem.

Młodym  ludziom  towarzyszył  Iňigo  Mendes  de  Vigo,  przewodniczący  intergrupy 
parlamentarnej  „Skrajne  ubóstwo  a  prawa  człowieka”,  w  której  zasiadają  także  polscy 
parlamentarzyści (m.in. Róża Thun).

Delegacja  złożyła  na  ręce  sekretarza  generalnego  ONZ  Ban  Ki-moona  oraz 
przewodniczącego PE Jerzego Buzka „przesłanie młodych Europejczyków”, które zostało 
odczytane w Warszawie, Kielcach, Brukseli, Paryżu i w wielu innych miastach w dniu 17 
października.

4-5 grudnia w Wyszkowie:
• ewaluacja projektu, debata nad dialogiem obywatelskim

W planach: kolejne spotkania z przedstawicielami władz, dyskusja na temat wolontariatu, 
przygotowanie  Europejskiego  Tygodnia  Młodzieży,  promocja  wolontariatu,  „Karawana 
Przyjaźni” itd.
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4 - Projekt Bruksela 2010 - ,,Nasz głos jedzie do Brukseli''

Przygotowanie 9. Europejskiego spotkania osób dotkniętych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym w czerwcu 2010 roku w Brukseli.

EAPN Polska (Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu - EAPN - European Anti Poverty 
Network)  został  zaproszony  do  przygotowania  polskiej  grupy  uczestników  (osób 
doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego) na spotkanie w Brukseli w czerwcu 
2010r. W imieniu Polskiego Komitetu EAPN, ATD (jako organizacja członkowska polskiego 
EAPN),  po  raz  trzeci  podjęła  się  przygotowania  pięcioosobowej  delegacji,  która 
reprezentowała  Polskę  w  Brukseli  w  dniach  25-26  czerwca  2010.  Przygotowania  miały 
miejsce w Warszawie i Kielcach, ale uczestniczyli w nich również reprezentanci wielu innych 
miast Polski (Poznania, Częstochowy, Kutna).

Specjalne spotkanie w Marcu 2010 zostało zorganizowane z gośćmi z Czech oraz Słowacji. 
Po raz drugi narodowe spotkanie kończące polskie przygotowania miało miejsce w biurze 
Rzecznika Praw Obywatelskich - wizyta symboliczna przydająca wagi głosu najuboższym 
obywatelom.

W  2010  proces  przygotowań  Polskiego  przesłania  angażował  także  Komisję  Dialogu 
Społecznego ds. Pomocy Najuboższym działającą przy Biurze Polityki Społecznej Miasta 
Warszawy. Organizacje członkowskie komisji zdecydowały się włączyć w przygotowania i 
zorganizować  we  współpracy  z  ATD  pierwsze  Warszawskie  Spotkanie  Dialogu  i 
Solidarności  podczas  Polskiego  Tygodnia  Europejskiego  Roku  (19  maja  w  Ratuszu 
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Ursynów).  Podczas tego spotkania  wielu  ludzi  doświadczających ubóstwa i  wykluczenia 
społecznego mogło zabrać głos.

W ramach kontynuacji wydarzeń Brukselskich Komisja Dialogu Społecznego ds. Pomocy 
Najuboższym zaprosiła  we  wrześniu  Polską delegację  do  zdania relacji  ze spotkania  w 
Brukseli.

W  Brukseli  reprezentanci  z  27  państw:  ludzie  doświadczeni  biedą  i  społecznym 
wykluczeniem, ministrowie zajmujący się problematyką społeczną, funkcjonariusze Komisji 
Europejskiej oraz europarlamentarzyści prowadzili rozmowy przy wspólnym stole. Oficjalny 
raport  ze  spotkania  jest  zaprezentowany poniżej.  Aneks  5 zawiera  raport  dot.  procesu 
przygotowawczego.  Ten  raport  był  dokumentem,  który  pomógł  polskiej  delegacji  w 
uczestnictwie w dyskusji w Brukseli.

Polscy reprezentanci wzięli też czynny udział w spotkaniu zorganizowanym przez Rzecznik 
Praw Obywatelskich w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem 17 
października, na którym to zdali relację z spotkania w Brukseli.

9 Europejskie Spotkanie dialogu i solidarności

Tegoroczne  czerwcowe  9  Europejskie  Spotkanie  w  Brukseli  zgromadziło  130  delegatów;  były  to  osoby  
doświadczające  ubóstwa które przyjechały  z 27 państw Unii Europejskiej i Norwegii. Wśród uczestników było  
także 80 przedstawicieli instytucji unijnych, organizacji pozarządowych, reprezentantów świata nauki. 

Co było celem tego Spotkania ? Z jednej strony  podsumowanie tego, co zostało osiągnięte w czasie poprzednich  
ośmiu Spotkań, a z drugiej wspólne określenie priorytetowych działań na 2010 - Europejski Rok Walki z Ubóstwem  
i Wykluczeniem Społecznym, jako początek  nowej drogi.  
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Inicjatorem Spotkania była hiszpańska prezydencja w Unii. Dlatego w  imieniu  Hiszpanii  przywitała wszystkich  
zebranych Pani Isabelle MARTINEZ. W swoim przemówieniu wyraziła nadzieję, że Spotkanie będzie okazją do  
prawdziwego zaangażowania we wspólne tworzenie  końcowej  deklaracji  Europejskiego Roku 2010. Dla  
podkreślenia rangi tego szczególnego wydarzenia, jakim jest Rok 2010, miejscem Spotkania był Parlament  
Europejski. Pani  Pervenche  Beres Przewodnicząca Komitetu do Spraw Socjalnych i Zatrudnienia w Parlamencie  
Europejskim przywitała wszystkich zebranych wzywając do nowej europejskiej równowagi pomiędzy ekonomią a  
polityką. Podkreśliła, że Unia Europejska powinna stale pracować nad tym, aby usłyszane były głosy ludzi  
doświadczających ubóstwa. Następnie Pani Adele Fernandez, w imieniu uczestników poprzedniego , ósmego  
Spotkania w Brukseli, powiedziała o tym, jakie znaczenie ma  głos osób doświadczających ubóstwa oraz udział tych  
osób w procesie społecznej integracji. 

Ocena poprzednich Spotkań. 

Odpowiadając na prośby uczestników  poprzednich Spotkań Komisja Europejska przygotowała dane ( znajdują się  
one poniżej) konfrontujące  postulaty uczestników Spotkań  z podjętymi przez Komisję działaniami.Tabela pokazuje  
zaangażowanie  przedstawicieli  Komisji.  Lenia  Samuel,  Dyrektor  Generalny  Komisji  ds.  Zatrudnienia  i  Spraw  
Socjalnych w Parlamencie Europejskim, Antonia Carparelli, Dyrektor Wydziału do Spraw Społecznego Włączenia,  
Zatrudnienia  i  Równych  Szans  zapoznały  uczestników  kolejno  z  informacjami  zawartymi  w  poniższej  tabeli.  
Ponadto przypomniały, że Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu wspierana przez Belgijskie Ministerstwo do  
Spraw  Socjalnych  przeprowadziła  w  tym  roku  dodatkowe  badanie  sprawdzające,  jakie  jest  oddziaływanie  
brukselskich Spotkań na osoby w nich uczestniczące.

Dane zebrane przez Komisję Europejską dotyczące postulatów Osób Doświadczających Ubóstwa .  

Obszar 1: Cele ogólne  

Postulaty   uczestników Spotkań     Odpowiedzi Komisji   na postulaty uczestników  

Zmniejszenie   przepaści   między  
polityką społeczną a gospodarczą 

Program  EUROPA  2020  -   konkretne  działania  w  kierunku  
likwidowania ubóstwa; nowe założenia polityki społecznej biorące  
pod uwagę rezultaty Spotkań. 

Przyjęcie za główny cel - aktywnego  
włączenia  osób  wykluczonych  z  
powodu   ubóstwa;  dzieci  ,  
migrantów.

Program roboczy Komisji zakłada kontynuowanie działania w tych  
obszarach w ramach prac Komisji . 

Zaangażowanie mediów Rok 2010 ogłoszony przez Komisję Europejskim Rokiem  Walki z  
Ubóstwem  i  Wykluczeniem  Społecznym  dla  szerszego  budzenia  
świadomości społecznej  i zwiększenia zaangażowania  mediów. 

Obszar 2: Kwestie finansowego włączania 

Mikro-kredyty, formy i możliwości ich  
realizacji .

Nowe  spojrzenie  na   mikro-kredyty  częściowo  finansowane  z  
programu Progress jako możliwość dostępna dla młodych ludzi i  
osób samo-zatrudniających. 

Dochody  minimalne  określone  na  
poziomie  który  gwarantuje   godne  
życie.

Aktywne włączanie społeczne   - rekomendacje od 2008
Raport  dotyczący  kontynuacji  prac  nad  wprowadzaniem 
adekwatnych  mechanizmów  określających  minimum  socjalne  w  
krajach członkowskich Unii.
 Raport Parlamentu Europejskiego określający minimum socjalne  
powyżej progu ubóstwa. 
Wskazówki  dla  obrad  Okrągłego  Stołu  w  2010   nieformalnego  
spotkania ministrów.

Obszar 3: Mieszkalnictwo , wykluczenie z powodu braku mieszkania i bezdomność

Wychodzenie  z  bezdomności  -  
priorytetem

Rok  2009   ogłoszony  rokiem  walki  z  bezdomnością  –  
podsumowanie jego wyników w 2010 ( załączony raport). 

Mieszkalnictwo  a  fundusze 
strukturalne. . 

Zapewnienie, że fundusze strukturalne będą służyć  rozwiązywaniu  
trudności mieszkaniowych.

42/111



Sprawozdanie z działalności za rok 2010 – Ruch ATD – 24 Marca 2011

Obszar 4: Usługi

Powszechne prawo dostępu do usług 
socjalnych.

Uznanie  tej  kwestii  jako  trzeciego  filaru  aktywnej   integracji  
społecznej. 

Powszechny dostęp do korzystania z  
opieki zdrowotnej

Informacja dla Komisji o nierównościach w korzystaniu z usług  
zdrowotnych. 

Powszechny dostęp do edukacji. Program Youth on the Move EUROPA 2020: cel zapobieganie 
przedwczesnemu opuszczaniu szkoły.

Powszechny dostęp do  korzystania   z  
energii i innych  podstawowych dóbr. 

Europejska  Karta  Energii  powstała  w  celu  zwalczania  ubóstwa  
energetycznego.

Obszar 5: Uczestnictwo

Bezpośrednie uczestnictwo osób 
których dotyka problem, formalnie  
zagwarantowane statutowo i  
strukturalnie.  

Uczestnictwo jest kluczowym priorytetem działań  unijnej  
Platformy Socjalnej d/s Wykluczenia społecznego. 

Dialog na każdym poziomie. Unijna Platforma Socjalna d/s Wykluczenia Społecznego ma być 
gwarancją przyszłego zaangażowania i uczestniczenia wszystkich  
stron w ramach Metody Otwartej Komunikacji. 

Uczestnictwo bezpośrednie osób 
doświadczających ubóstwa.

Uznanie uczestnictwa jako kluczowego założenia Metody Otwartej  
Komunikacji.  Ogłoszenie  europejskiego  roku  2010 oraz  uznanie  
uczestnictwa jako metody pracy w ramach Platformy Socjalnej  do  
walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

Wskaźniki monitorujące proces  
uczestnictwa

Komisja wspierała finansowo badanie dotyczące  zaangażowania i  
wpływu Spotkań, którego wyniki właśnie zostały przedstawione.

Pani Danielle DIERCKX z Uniwersytetu w Antwerpii (Belgia) przedstawiła raport z przeprowadzonych badań na  
temat tego, jaki jest wpływ Spotkań na osoby, które biorą w nich udział: 

A.  Jaki jest wpływ Spotkań na  osoby doświadczające ubóstwa?
B. Jaki jest wpływ Spotkań na  społeczeństwo i instytucje?
C. Jaki jest wpływ Spotkań na  politykę socjalną (europejską i krajową)?
D. Jak osoby uczestniczące oceniają Spotkania?

Pierwsze wyniki pokazują ,że badani oceniają pozytywnie  Spotkania ( 75%), jednocześnie zauważając  niewielki  
ich wpływ  na politykę ( wynik przeciwny) . Natomiast  oceny decydentów i uczestników Spotkań  różnią się jeśli  
chodzi o  wpływ Spotkań na politykę. 59% decydentów ocenia ,że Spotkania mają wpływ na politykę  natomiast  
78% osób doświadczających ubóstwa, nie widzi tego wpływu na decyzje polityków albo ocenia go jako bardzo  
niewielki. 

Przyszłe priorytety działań  Komisji Europejskiej.

Podczas Spotkania uczestnicy pracowali w grupach warsztatowych i była to kolejna okazja do analizy  sugestii  
zebranych,  tym razem  na temat przyszłych rozwiązań. Na sesji plenarnej przedstawiono wyniki dyskusji  
warsztatowych zapisane na symbolicznych sześcianach, symbolizujących elementy konstrukcyjne. 

Raporty warsztatowe.

Reprezentanci każdej  z  grup  dyskusyjnych   podsumowywali  prace  swoich  zespołów  odpowiadając  na  trzy  
zasadnicze pytania: 

1.Co w roku 2010 oznacza ubóstwo? 
Ubóstwo jest  nadal bagatelizowane  a jednak nadal istnieje w roku 2010. Osoby zgromadzone w Brukseli  
dostrzegają ubóstwo jako  problem  dotykający wielu obszarów życia jednocześnie. Nie jest możliwy dostęp do  
godnego mieszkania,  bez godnego zarobku, a ten z kolei wiąże się z problemami zdrowotnymi.  Konieczne jest  
holistyczne podejście  do problematyki ubóstwa . Podkreślano ,że osoby doświadczające ubóstwa nie są grupą  
homogeniczną, a dostrzeżenie  tego  zróżnicowania  jest niezbędne aby wypracować  skuteczne strategie rozwiązań.  
Aby móc przeciwdziałać ubóstwu należy zdefiniować zarówno ogólne jego wskaźniki  jak i  szczegółowe, to znaczy  
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takie, które  wykraczają poza wskaźniki ekonomiczne, a zatem  dotyczą przede wszystkim  osób szczególnie  
narażonych na ubóstwo.  
W końcu  oczywistym jest fakt, że ubóstwo istniało  przed kryzysem, a kryzys je zaostrzył  poprzez to, że dotknął  
najsłabszej  części społeczeństwa. Z tego względu nie  do przyjęcia  są ograniczenia w budżecie socjalnym.  

2.Kto powinien zwalczać ubóstwo? 

Decydenci polityczni  powinni podjąć widoczne  działania w celu integracji osób dotkniętych ubóstwem poprzez  
opracowanie i realizację konkretnych działań politycznych.  Bezpośrednie zaangażowanie  osób doświadczających  
ubóstwa powinno być w centrum  strategii i działań politycznych w procesie, w którym decydenci rozliczani są z  
wyników pracy. Uczestnictwo bezpośrednie należy rozpoczynać od lokalnego udziału  osób dotkniętych  
trudnościami w dialogu z władzami, aby następnie móc rozszerzyć te działania na wyższe szczeble  kontaktów  
politycznych   aż do poziomu europejskiego. Bezpośredni udział w debatach zaangażuje i  wspiera  osoby dotknięte  
ubóstwem ale jest skuteczny tylko wówczas gdy spotyka się z uznaniem i akceptacją polityków. Zarówno delegaci  
jak i decydenci uczestniczący w brukselskim Spotkaniu przyznali, że istnieje przepaść między teorią a praktyką.  
Prawa istnieją, ale nie są one zawsze szanowane i stosowane. 
Wiele mówiono o tym jak trudno jest zamieszkać w miejscu godnym i przystosowanym do potrzeb a szczególnie  
teraz kiedy ceny energii elektrycznej rosną,  podnosząc tym samym koszty mieszkań.  Mówiono o niesprawiedliwości  
związanej z różnicami wynagrodzeń, kosztami związanymi ze spłatami długów, wyrażając konieczność pilnego  
podjęcia  debaty na temat określenia godnego minimalnego dochodu.

3.W jaki sposób zwalczać ubóstwo? 

Lepsze  wykorzystanie  polityki   i  istniejącego  prawa  ,  a  przede  wszystkim  ich  stosowanie  (Karta  Praw  
Podstawowych,  Fundusze  Europejskie…)  w  taki  sposób  aby  zmniejszyć  przepaść  między  deklaracjami  a  
rzeczywistością.  Przeciwdziałanie  ubóstwu  wymaga podejścia globalnego. Oczywiste jest, że ubóstwo istniało  
przed kryzysem a ten tylko je powiększył powodując osłabienie grup społecznych które wcześniej już doświadczały  
trudności. Zatem należy unikać cięć w budżecie socjalnym . Przeżycie  dnia jutrzejszego nie może opierać się  na  
nieformalnej solidarności. 
Domagano się tego aby  w najbliższej przyszłości  postawić jako główny cel ; przerwanie  zaklętego kręgu biedy  
dziedziczonej , szczególnie  zwracając uwagę na ubóstwo dzieci. Realizacja  potrzeb dzieci , oznacza zaspokajanie  
potrzeb  wszystkich .  Dotyczy  to   mieszkania,  zdrowia,  dostępu  do  pomocy  socjalnej,  poprawy  zarobków,  
pracy...Trzeba  zaangażować   się  w  likwidację  biedy  wśród  dzieci,  bo  jest  to  zwalczanie   wszystkich  innych  
przejawów  biedy. Chodzi o wychodzenie rodziny z ubóstwa. Dostęp do edukacji jest warunkiem podstawowym  
zaangażowania na rzecz lepszej przyszłość dzieci. Umożliwienie korzystania z usług socjalnych jest sposobem na  
poprawienie  sytuacji rodzin.  Konieczne jest tworzenie nowych możliwości dla godnej pracy.  

Dyskusje w ramach Platformy Socjalnej muszą łączyć  wszystkich zainteresowanych; w tym same osoby dotknięte  
ubóstwem. Ich bezpośredni udział  musi być realizowany  na wszystkich etapach procesu  likwidowania ubóstwa  od  
samego jego początku aż po ocenę działań. 
Aby uczestniczenie  osób doświadczających ubóstwa było pozytywnym doświadczeniem , decydenci muszą się  
zobowiązać do transparentności swoich decyzji. 

Refleksje

Odpowiadając na przedstawione raporty z warsztatów, Pan Juan MATO Dyrektor do spraw Polityki socjalnej ,  
rodzinnej  i  dzieci  (  Hiszpania)  ,  Pan  Robert  VERRUE  -  Główny  Dyrektor  delegacji  generalnej  do   spraw  
zatrudnienia przy  Komisji Europejskiej  oraz  Ludo HOREMANS - Przewodniczący EAPN Europa, Pan Aurelio  
FERNANDEZ LOPEZ- Prezydent Komitetu Ochrony Socjalnej i  Pan Philippe COURARD - sekretarz Belgii do  
spraw  integracji społecznej , wszyscy oni zapewnili delegatów o wadze, jaką przykładają do końcowego dokumentu  
Spotkania  dla   ich  przyszłych  działań  politycznych.  Każdy  z  nich  zapewnił  o  działaniach   w ramach   swojej  
dziedziny pracy.
Na zakończenie Spotkania Pani Erzsebet BARAT - Minister do Spraw Socjalnych (Węgry) oświadczyła, że tego typu  
Spotkania są szczególnym wydarzeniem ze względu na obecność osób doświadczających ubóstwa, które  zabierają  
tutaj   głos ,  mówiąc o swoich doświadczeniach i  działaniach.  Szczególny charakter tego typu Spotkań wynika  
również  z  dokonującej  się  podczas  nich  wymiany  dobrych  praktyk,  co  wzmacnia  współpracę  między  różnymi  
aktorami życia.  Pani  Barat  zaangażowała się  formalnie  w kontynuację  dialogu, a tym samym oświadczyła,  że  
Węgry będą organizatorami kolejnego Spotkania w Roku 2011.
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5 - Cykl warsztatów pod hasłem ,,Działanie i  myśl Józefa 
Wrzesińskiego:  jak  możemy  je  podjąć  w  Polsce?''  oraz 
konferencja  ,,Skrajne  ubóstwo  a  prawa  człowieka  – 
wyzwanie dla Polski, wyzwanie dla Europy”.

Od lipca 2008, wraz z  Laboratorium Więzi oraz z Wydawnictwem „Więź”, które w lutym 
2008 roku opublikowało książkę „Ujrzymy słońce...”, zawierającą pisma i słowa Ojca Józefa 
Wrzesińskiego, Ruch ATD Czwarty Świat organizuje cykl warsztatów pod hasłem ,,Działanie 
i myśl Józefa Wrzesińskiego: jak możemy je podjąć w Polsce?''

Osoby zainteresowane wybierają fragmenty myśli i słów Ojca Józefa Wrzesińskiego, które 
ich zdaniem mogłyby być przedmiotem dyskusji podczas spotkania.

Wybór takiej formy był podyktowany różnymi względami:

● fundamentalna myśl  Ojca Wrzesińskiego,  którą warto podkreślić i  wzbudzić 
komentarze;

● sformułowania trudne do zrozumienia i do przyjęcia. Co właściwie chce nam 
powiedzieć Ojciec Józef? 

● kwestie, w których istnieją odmienne zdania
● refleksja,  która  wydaje  się  wyjątkowo  trafna,  bądź  nieprzystosowana  do 

polskich warunków, bądź trudna do przyjęcia w polskim kontekście.

W 2010 roku, warsztaty „Wrzesiński” odbyły się 5 razy. Uczestniczyło w nich od 6 do 12 
osób. Zostały przeprowadzone dyskusje na temat tekstów napisanych przez Ojca Józefa 
Wrzesińskiego. 

Dodatkowo, po udziale  polskiej  delegacji  w Międzynarodowej  Konferencji  organizowanej 
przez ATD Czwarty Świat, Francuskie Towarzystwo Nauk Politycznych i paryską uczelnię 
Science Po w dniach 17-19 grudnia 2008 w Paryżu, kilku polskich delegatów chciało, aby 
konferencja  została  zorganizowana  w  Polsce,  by  zaprezentować  dokładniej  podejście  i 
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pracę Ojca Józefa Wrzesińskiego (ponieważ wciąż pozostaje  nieznany w kraju  swojego 
ojca).
Więc w 2009 roku uczestnicy warsztatów „Wrzesiński” rozpoczęli przygotowania konferencji 
z okazji 5-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w 
Polsce (dokładnie 25 maja 2010 r).
 
W dniach 24 i 25 maja 2010 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie 
odbyła się konferencja zatytułowana ,,Skrajne ubóstwo a prawa człowieka – wyzwanie dla 
Polski, wyzwanie dla Europy”.

W  spotkaniu  zorganizowanym  przez  ATD  i  Laboratorium  WIĘZI  we  współpracy  z 
Ministerstwem Pracy i Polityki  Społecznej uczestniczyło około stu osób z Polski, Francji, 
Holandii, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych. Wśród uczestników były zarówno osoby, które 
same doświadczyły  ubóstwa,  jak  i  przedstawiciele  środowisk  uniwersyteckich,  posłowie, 
działacze  organizacji  pozarządowych  oraz  zwykli  obywatele  zaangażowani  w  walkę  z 
ubóstwem.  Spotkanie  było  okazją  do  bliższego  poznania  się  oraz  podzielenia  swoimi 
doświadczeniami i refleksjami. 

Ważną inspiracją w dyskusji o prawach człowieka i o walce ze skrajnym ubóstwem była 
myśl Józefa Wrzesińskiego. Do wspólnej pracy dodatkowo zachęciło przesłanie, jakie na 
wstępie  obrad  otrzymaliśmy  od  prof.  Jerzego  Buzka,  Przewodniczącego  Parlamentu 
Europejskiego.

W  trakcie  spotkania  jego  uczestnicy, 
dysponujący  różnym  doświadczeniem 
życiowym i wiedzą, wypracowali propozycję 
wspólnego  przesłania,  które  może  być 
inspiracją,  gdy Polska obejmie prezydencję 
w Unii w drugim półroczu 2011 i z tej okazji 
będzie  miała  za  zadanie  zorganizować 
doroczny  Europejski  Okrągły  Stół  Walki  z 
Ubóstwem i  Wykluczeniem Społecznym (w 
październiku 2011).

Wspólne przesłanie konferencji
 - w aneksie 6
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• Myśli dnia Ojca Józefa Wrzesińskiego

Nasi przyjaciele z Laboratorium Więzi zdecydowali się publikować "Myśli dnia" Ojca Józefa 
Wrzesińskiego, każdego dnia w styczniu 2010 na stronie www.laboratorium.wiez.pl.
To była dobra droga, aby rozpocząć refleksję o tym, jaki duch może przyświecać nam w 
roku 2010, Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

"Myśli dnia" Ojca Józefa Wrzesińskiego 
– w aneksie 7

• „Ojciec Józef Wrzesiński i nowa socjologia ubóstwa”

W  grudniu  2010,  uczestnicy  „Warsztatów  Wrzesińskiego”  z 
radością  przyjęli  publikację  specjalnego  numeru wydawanego 
przez  Polską  Akademię  Nauk  kwartalnika  "Kultura  i 
Społeczeństwo".  Wydanie  grudniowe ukazało  się  pod tytułem 
"Poznać, co myślą najbiedniejsi" 

Numer  otwiera  tekst  przemówienia  Józefa  Wrzesińskiego 
zatytułowany  „Wiedza  prowadząca  do  działania”  , 
wygłoszonego w 1980 roku w siedzibie UNESCO na otwarcie 
obrad  Stałego  Komitetu  ds.  Badań  Ubóstwa  i  Wykluczenia 
Społecznego. Z tekstu tego dowiadujemy się, jakie podejście do 
problemu badań nad biedą proponował założyciel Ruchu ATD, 
jak ważne jest by badawcze prace akademickie przebiegały w 
pełnym  poszanowaniu  dla  godności  ludzi  ubogich  i  z 
uwzględnieniem  świadectw  ich  samych  i  tych,  którzy  z  nimi 
współpracują.

Przemówienie ojca Wrzesińskiego uzupełnia artykuł pani prof. Elżbiety Tarkowskiej „Ojciec 
Józef  Wrzesiński  i  nowa socjologia ubóstwa”  .  Autorka wydobywa najważniejsze punkty 
myśli Wrzesińskiego i przedstawia rolę, jaką odegrała ona dla współczesnego myślenia o 
problemie biedy i wykluczenia społecznego.

Kolejne  artykuły  również  podejmują  kwestię,  która  stała  się  jednym  z  najważniejszych 
wyznaczników  podejścia  ATD,  mianowicie  wspólne  działanie  i  wspólne  dążenie  do 
zrozumienia  problemu  wraz  z  osobami,  których  on  dotyczy,  podejście  które  nie  jest 
wykluczające, ekskluzywne, lecz inkluzywne, włączające tych, którzy są najważniejszymi 
aktorami podejmowanych działań.

„Kultura i Społeczeństwo”, PAN, tom LIV, nr 3, lipiec-wrzesień 2010. Cena: 20 zł
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6- Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 
– 17 października 2010

17 października  2010 r.,  w Międzynarodowym Dniu  Walki  z  Ubóstwem pod patronatem 
Rzecznika  Praw Obywatelskich  (www.przeciw-ubostwu.rpo.gov.pl)  odbyło  się  ponad  100 
różnych imprez w Polsce. Znalazły się wśród nich: konferencje, seminaria, debaty, wystawy 
plastyczne i fotograficzne, publikacje, manifesty, happeningi, punkty porad i informacji. 

Kielce

Bezdomni,  młodzież,  wolontariusze  i  władze  Kielc  
spotkali  się w poniedziałek obok dworca PKP, przy  
krzyżu poświęconym bezdomnym i ubogim zmarłym  
na ulicy.
Na krzyżu, postawionym w 2002 r., znajduje się ok.  
70  nazwisk  bezdomnych.  Jeden  z  bezdomnych  
odczytał nazwiska 10 osób - dziewięciu mężczyzn i  
kobiety  -  którzy  zmarli  w  tym  roku.  Przy  krzyżu  
odmówiono modlitwę w intencji  zmarłych na skutek  
trudnej  sytuacji  życiowej.  Odczytano  także  
przesłanie  -  fragment  listu  -  jednego  z  kieleckich  
bezdomnych, który jest w areszcie.

"Nazwiska na tym krzyżu są po to, aby nikt o nich nie  
zapomniał.  Przypominają  nam,  żeby  już  nikt  nie  
odszedł z tego świata w nędzy, bez przyjaciela, bez  
domu. Podpowiadają nam, że nie odeszli tak sobie,  
tylko  żeby  biedni  bezdomni  coś  zrobili  od  siebie,  
żeby nie odejść z tego świata tak, jak oni odeszli" -  
napisał mężczyzna.

Spotkanie  zorganizowano  z  okazji  
Międzynarodowego  Dnia  Walki  z  Ubóstwem,  który  
przypadał  w  niedzielę,  17  października.  W  
uroczystości wzięło udział około 30 osób: bezdomni,  
młodzież,  wolontariusze z  różnych organizacji  oraz  
prezydent Kielc Wojciech Lubawski i przewodniczący  
rady miejskiej Krzysztof Słoń.

Później przy replice paryskiej Płyty Praw Człowieka,  
która znajduje się na kieleckim deptaku,  prezydent  
Lubawski  podkreślał,  że  osoby,  których  nazwiska  
umieszczono na krzyżu, były kielczanami.
"Oni  najczęściej  nie  mieli  swojego  adresu  
zamieszkania,  ale to,  że  przyjechali  do nas;  to,  że  
tutaj  mieszkali  bądź  zmarli,  stanowi  o  tym,  że  są  
kielczanami" - mówił Lubawski.
"Na pytanie, czy zrobiliśmy wszystko, by tym ludziom 
pomóc, odpowiadam nie, ale staramy się zjednoczyć  

ludzi,  którzy  są  w stanie  dać  z  siebie  wiele,  gdyż  
bezdomność jest to problem w skali naszego miasta,  
państwa,  Europy  i  świata"  -  dodał  prezydent.  
Podziękował  także  stowarzyszeniom  i  instytucjom 
pomagającym ubogim.

Podczas  uroczystości  odczytano  także  fragment  
przesłania  skierowanego  przez  młodzież  -  pod 
patronem  ruchu  ATD  Czwarty  Świat  -  do  Komisji  
Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, w związku  
z ogłoszeniem 2010 roku Europejskim Rokiem Walki  
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

W  Kielcach  w  poniedziałek  na  Uniwersytecie  
Humanistyczno-Przyrodniczym  im.  Jana  
Kochanowskiego  odbyła  się  debata  na  temat  roli  
wolontariatu  w  walce  ubóstwem.  Po  konferencji  w  
hali dworca PKS z koncertem wystąpiła młodzież z  
kieleckich klubów "Wolna Strefa".

Po południu w bazylice katedralnej odprawiono mszę  
św. w intencji ofiar nędzy i walczących z ubóstwem.  
Zaplanowano także poczęstunek w Schronisku św.  
Brata Alberta.

Uroczystości  w  Kielcach  zorganizowali  m.in.:  ruch  
ATD  Czwarty  Świat,  Caritas  diecezji  kieleckiej  i  
Miejski  Ośrodek  Pomocy  Rodzinie.  Kielczanie  
współpracujący  z  ATD  od  kilku  lat  upamiętniają  
osoby bezdomne i ubogie.
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Warszawa

W  Warszawie,  z  okazji  obchodów  tego  dnia,  odbyła  się  X  Konwencja  Ruchu  przeciw 
Bezradności  Społecznej  pod  patronatem  Rzecznika  Praw  Obywatelskich.  W  ramach 
Konwencji,  ATD  Czwarty  Świat  zaprezentował  wyniki  pracy  polskiej  delegacji,  która 
uczestniczyła w ósmym Europejskim Spotkaniu Osób Dotkniętych Ubóstwem w Brukseli.

Młodzież projektu Pokolenie 2010 przygotowała spotkanie w Biurze Komisji Europejski.

Więcej w punkcie dot. projektu ,,Pokolenie 2010”
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7 - Kampania dialogu społecznego na rzecz ratyfikacji przez 
Polskę Zrewidowanej Europejskiej  Karty Społecznej  Rady 
Europy - 2008-2011

10  grudnia  1948  r.  w  Paryżu  Zgromadzenie  Ogólne  ONZ  przyjęło  i  proklamowało 
Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dokument ten stał się fundamentem budowania 
międzynarodowego  systemu  ochrony  praw  człowieka.  Wraz  z  obchodami  rocznicy 
uchwalenia Powszechnej Deklaracji  Praw Człowieka, 10 grudnia każdego roku na całym 
świecie obchodzi się Dzień Praw Człowieka. 

10 grudnia 2008 r. Działacze ruchu ATD Czwarty Świat ogłosili  w Kielcach apel, mający 
rozpocząć kampanię dialogu społecznego na rzecz ratyfikacji przez Polskę zrewidowanej 
Europejskiej Karty Społecznej.

"Apel Kielecki" odczytano w 60. rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka przy replice paryskiej Płyty Praw Człowieka. 

 Apel Kielecki -  10 grudnia 2008
My, osoby bezdomne, rodzice, ludzie pracy, pracownicy służb socjalnych, studenci,  emeryci, osoby 
wybrane do władz lokalnych, od wieku lat wspierający się nawzajem,

My,  obywatele  Kielecczyzny,  zebrani  z  okazji  60-tej  rocznicy uchwalenia  Powszechnej  Deklaracji  
Praw Człowieka, ogłaszamy apel.

Dzisiejszego wieczoru wzywamy wszystkich do dialogu i działania na rzecz ratyfikacji przez Polskę 
zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.

W dniu 17 października 2007 r., Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem, wypisaliśmy w sercu 
Wojewódzka Świętokrzyskiego,  w jednym najuboższych regionów w Polski  i  w Unii Europejskiej,  
przesłanie Ojca Józefa Wrzesińskiego: 
Tam, gdzie ludzie skazani są na życie w nędzy, Prawa Człowieka są łamane. Jednoczenie się  
dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem .
Słowa te są wyryte na tablicach wielu miast i stolic świata. Witają obywateli przed Radą Europy w  
Strasburgu i przed Parlamentem Europejskim w Brukseli. Wypisane są przed siedzibą ONZ w Nowym 
Jorku, przed Międzynarodowym Biurem Pracy w Genewie.

Dzisiejszego wieczoru, 10 grudnia 2008 roku, w Kielcach pragniemy przedłużyć to przesłanie przez 
przyjęcie zobowiązania.      

Rok 2009 będzie dla nas okazją do tworzenia dialogu społecznego, którego celem będzie dołączenie  
Polski do 25 krajów, które ratyfikowały zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną Rady Europy oraz 
do 14 krajów które zaakceptowały procedury skarg zbiorowych.

Uważamy, że ratyfikacja zrewidowanej Karty będzie miała duże znaczenie  dla  wszystkich polskich 
obywateli.  Uznaje  ona  bowiem prawa  dotyczące  mieszkania,  zdrowia,  edukacji  i  stosownej  pracy.  
Mówi  o  szczęśliwym   rozwoju  naszych  dzieci.  Wzywa  do  ochrony  nas  przed  dyskryminacją,  
wykluczeniem, biedą. Każdemu przyznaje wolność o którą tak usilnie w Polsce walczyliśmy.   

Rozpocznijmy dialog społeczny i podejmijmy konkretne działania  tak, aby w roku 2010 roku 
Polska ratyfikowała zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną!
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Rok  2010  został  ogłoszony  Europejskim  Rokiem  Zwalczania  Ubóstwa  i  Wykluczenia 
Społecznego.  Niech naszym celem będzie zrobienie kroku w kierunku wolności,  godności  i  praw 
człowieka w Polsce.

Ten  Apel  Kielecki  rozpoczyna  Kampanię  na  rzecz  dialogu  dotyczącego  
ratyfikacji przez Polskę zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej

Od tego czasu podejmowane są inicjatywy służące zwiększeniu społecznego oddziaływania 
apelu. 
 
W 2009 roku, głównym zadaniem było rozpoczęcie dyskusji  z kilkoma organizacjami na 
temat  możliwości  utworzenia  koalicji  w  celu  wsparcia  kampanii.  Główne  rozmowy 
prowadzone były z Amnesty International, Social Watch, EAPN oraz Biurem Rady Europy w 
Warszawie.  Pierwszym  dużym  rezultatem  było  wsparcie  kampanii  przez  EAPN  Polska 
(związane z Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem 2010). 

17  października  2009  (Międzynarodowy  Dzień  Walki  z  Ubóstwem)  był  kolejną  okazją 
rozpowszechniania wiedzy na temat artykułów Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej 
stanowiących ochronę przed ubóstwem oraz informowania o konieczności takiej ratyfikacji, 
która tych istotnych artykułów jak art. 30 nie pomija.  

W 2010 roku informacje na temat Apelu kieleckiego zostały wysłane do mediów w związku z 
obchodami Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej (20 lutego).

W Maju 2010 nawiązaliśmy bezpośredni dialog z Radą Europy. Regis Brillat, dyrektor biura 
Rady Europy ds. zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej, przybył na zaproszenie ATD 
na  międzynarodową  konferencję  „Skrajne  ubóstwo  a  prawa  człowieka  –  wyzwanie  dla 
Polski, wyzwanie dla Europy” (patrz punkt 5).

Oto fragment jego przemówienia:

Rada Europy ma przed sobą niełatwe zadanie wychowawcze. Ma wyjaśnić państwom 
członkowskim, że krytyka jest niezbędną drogą do lepszego wdrożenia praw, do których  
respektowania zobowiązały się Państwa Członkowskie.

Aby  to  rzeczywiście  działało,  organizacje  pozarządowe  powinny  się  zwrócić  do  
Europejskiego Komitetu Spraw Społecznych i informować go o sytuacjach, które ich  
zdaniem stanowią naruszenie  zapisów Karty.  To właśnie  uczynił  ruch ATD Czwarty  
Świat,  wnosząc  skargę  przeciwko  Francji  dotyczącą  prawa  do  mieszkania.  Celem  
składania skarg nie jest konfrontacja z danym państwem, ale działania konstruktywne.  
Dzięki  zgłoszeniu  czegoś,  co  nie  działa  tak,  jak  powinno,  można  znaleźć  inne  
rozwiązania, aby posunąć się dalej na drodze skutecznego wdrażania praw.

Przy składaniu tej skargi Komitet mógł dokładnie wyjaśnić, na czym polega prawo do  
mieszkania zawarte w art. 31 Karty, jaki jest jego zakres i jakie dokładnie obowiązki  
należą do Państw.

Komitet  wskazał na przykład, że aby wdrożyć Kartę Społeczną, należy aktualizować  
statystyki  i  przedstawiać  szczegółowe  dane,  tak  aby  poznać  rzeczywistą  sytuację  i  
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podjąć się znalezienia właściwych rozwiązań. Dotyczy to przede wszystkim prawa do  
mieszkania, praw ludności romskiej, prawa ochrony przed ubóstwem.

Cieszę się więc bardzo, że dzisiejszą konferencję rozpoczynamy od prezentacji danych  
statystycznych na temat ubóstwa w Polsce i pozostałych częściach Europy, ponieważ to  
właśnie w tę stronę należałoby pójść.

Kwestia walki z ubóstwem poruszona została w artykule 30. Karty. Jego treść wyraźnie  
wskazuje, że wszystkie strony muszą angażować się w działania, a także, a może przede  
wszystkim,  być  regularnie  poddawane  ocenie  oraz  w  razie  potrzeby  korygowane.  
Rzeczywistość  zmienia  się  w  mgnieniu  oka:  Europę  i  świat  ostatnio  dotknął  kryzys  
gospodarczy, który ma zgubny wpływ na społeczeństwo, a niewielu obserwatorów go  
przewidziało.

Podsumowując  moje  wystąpienie,  odpowiedzmy  na  pytanie,  co  możemy  wspólnie  
uczynić,  aby  dobrze  ukierunkować  nasze  działania,  czyli  aby  jednostki  w  większym  
stopniu  mogły  korzystać  ze  swoich  praw,  a  zarazem  by  ich  godność  była  bardziej  
szanowana, a więc by żyło im się lepiej?

Przede wszystkim ważne jest to, abyśmy wszyscy pracowali wspólnie. Dla przejrzystości  
mojej wypowiedzi, jednak wypunktuję nasze poszczególne działania:

Co możecie Państwo uczynić:

• nieustannie  przypominać  rządom  o  zaciągniętych  przez  nich  
zobowiązaniach:  zobowiązały  się  one  do  poszanowania  praw  
podstawowych; to poszanowanie powinno być konkretne i skuteczne;
• powoływać  się  na  Kartę  Społeczną,  podejmując  działania  
wobec  organów  państwowych  czy  samorządowych,  wobec  sędziów,  
niezależnych  organów,  a  przede  wszystkim  wobec  rzeczników  praw  
obywatelskich;
• zachęcać  rządy  lub  skłaniać  je  do  podejmowania  nowych  
zobowiązań,  na  przykład  poprzez  podpisanie  zrewidowanej  Karty  
Społecznej, artykułu 30., procedury skarg zbiorowych itd.;
• Wnosić  do  Europejskiego  Komitetu  Spraw  Społecznych  inne  
skargi  w  innych  sprawach,  tak  aby  mógł  on  przedstawić  dokładną  
wykładnię odnośnych przepisów.

Co może zrobić Rada Europy:

• na  większą  skalę  rozpowszechnić  promowane  przez  tę  instytucję  dokumenty,  a  także  jej  
działania oraz ich wyniki;
• stosować  w  rzeczywistości  zapisane  w  dokumentach  zasady,  czyli  wyjaśnić,  do  czego  
zobowiązane  są  rządy  oraz  za  pomocą  jakich  narzędzi  państwa  członkowskie  mogą  faktycznie  
wdrażać prawa;
• uczestniczyć  w  kształceniu  ekspertów  z  dziedziny  prawa,  przekazywać  im  wiedzę  oraz  
narzędzia, które pozwolą na poszanowanie praw wszystkich ludzi.

Konferencje takie  jak dzisiejsza są zatem niezmiernie istotne:  dzięki  podejmowanym  
przez Państwa działaniom, refleksji, informacjom można iść do przodu, wsłuchując się  
w siebie nawzajem.

Jesienią,  w  związku  z  organizacją  Pierwszego  Polskiego  Forum  Społecznego  (5-7 
listopada) ATD zorganizowała warsztaty nt. praw społecznych oraz EKS.
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Ta praca utrzymująca w mocy dyskusję na  temat  ratyfikacji  będzie 
kontynuowana w 2011. 

Rok 2011 jest rokiem szczególnym. W tym roku obchodzona jest 60 
rocznica podpisania Europejskiej  Karty Społecznej  (18 października 
1961). To będzie doskonały czas do wzmocnienia Apelu Kieleckiego i 
nadania  mu  nowej  dynamiki  w  debacie  publicznej  poprzez 
uruchomienie internetowej petycji

 www.petycje.pl/6606

8 – Innowacje 2010 (wrzesień 2009 – czerwiec 2011)
W  październiku  2008,  Mascha  Join-Lambert,  kierownik 
projektu ATD Haus Neudorf w Niemczech skontaktowała się 
z ATD Polska w celu stworzenia projektu, który może dać 
„odwagę do innowacji” młodym studentom pracy socjalnej i 
pedagogiki.  To  marzenie  Maschy  stało  się  projektem 
„Innowacje  2010  -  Innowacje  społeczno-wychowawcze, 
wspieranie rodzicielstwa i walka z wykluczeniem w ramach 
Europejskiego  Roku  Walki  z  Ubóstwem  i  Wykluczeniem 
Społecznym”.

Projekt  ten ma na celu wymianę praktyki  wolontariackiej  i 
zawodowej  w  zakresie  innowacyjnych  działań  społeczno-
wychowawczych, adresowanych do dzieci i rodzin w trudnej 
sytuacji  życiowej  lub  rodzin  w  sytuacji  wykluczenia. 
Przedmiotem i celami poniższego projektu są:

• identyfikacja czynników ryzyka i ochrony dobra rodzinnego,

• rozważenie wkładu wnoszonego przez działania społeczno-wychowawcze w walce
z biedą dzieci i rodzin,

• włączenie do projektu klientów służb społecznych jako słuchaczy (rodzin w sytuacji 
wykluczenia,  żyjących  w  środowisku  defaworyzowanym,  z  niskim  poziomem 
wykształcenia,  skonfrontowanymi  z  trudnościami  wychowawczymi),  ale  również 
ekspertów  szkoleniowych  z  tego  obszaru  opieki.  Z  tego  tytułu  opinie  ich  będą 
cennym elementem analizy praktyk innowacyjnych oraz stworzą możliwość nowego 
sposobu  szkolenia  pracowników  socjalnych  i  wolontariuszy,  w  ramach  działań 
społeczno-wychowawczych i walki z wykluczeniem społecznym,

• wykorzystanie wiedzy, jaką posiadają klienci służb społecznych na temat kontekstu,
w  którym  żyją  i  proponowanych  im  działań  pomocowych.  Wiedza  ta  posłuży  do 
elaboracji działań najbardziej odpowiadających ich potrzebom,

• promowanie działań wspierających rodzicielstwo w kontekście wielokulturowym,
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• identyfikacja  i  porównanie  tzw.  dobrych  praktyk  w  dziedzinie  społeczno-
wychowawczej, a szczególnie w ramach wspierania rodzicielstwa.

Partnerami w tym projekcie są:

– Stowarzyszenie  Haus  Neudorf  e.V  usytuowane  w  graniczącym  z  Polską, 
najuboższym regionie Niemiec - www.hausneudorf.de,

– Stowarzyszenie  Przyjaciół  Międzynarodowego  Ruchu  ATD Czwarty  Świat  w 
Polsce - www.atd.org.pl,

– ASBL Globul’in,  który z Belgii  realizuje działania pomocowe, adresowane do 
rodzin, dzieci i młodzieży w ich środowisku życia,

– Czwartym partnerem i  koordynatorem projektu jest  Eurocef  (Comité d’action 
spécialisée  pour  l’enfant  et  la  famille  dans  leur  milieu  de  vie),  europejskie 
stowarzyszenie (ustawa regionu Alzacji z 1908) z oficjalną siedzibą w Strasbourgu.

Projekt jest współfinansowany w ramach projektu partnerskiego Grundtvig  funduszy  Biura 
Polsko-Niemieckiej  Współpracy  Młodzieży  (PNWM)  oraz  Biura  Francusko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży (OFAJ).

W  2009  roku  zostały  zorganizowane  dwa  spotkania  krajowe  (dla  polskich  studentów
i wolontariuszy) w Warszawie, w sali konferencyjnej Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, 
który jest partnerem projektu (w maju i październiku 2009), oraz spotkanie międzynarodowe
w listopadzie 2009.

W  2010  roku  zostały  zorganizowane  dwa  spotkania  krajowe  (dla  polskich  studentów
i wolontariuszy) w Warszawie, w sali konferencyjnej Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, 
który  jest  partnerem  projektu  (w  lutym  i  wrześniu  2010),  oraz  dwa  spotkania 
międzynarodowe w Francji (w marcu 2010) i Niemczech (w październiku 2010).

Projekt ten był okazją dla 35 młodych Polaków do wzięcia udziału w seminariach we Francji 
i  Niemczech.  Studenci  zaangażowani  w  projekt  mieli  możliwość  publicznej  prezentacji 
projektu podczas konferencji otwierającej Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 
Społecznym, 26 lutego 2010 w Warszawie. 
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Spotkanie we Francji w kilku słowach oraz kilku obrazach

Uczestnicy przybywają grupami do Paryża w czasie 
weekendu  27  i  28  marca.  Ośrodek  społeczny 
Solidarité La Roquette w dzielnicy Bastylii w Paryżu 
ugościł  uczestników  projektu.  To  było  pierwsze 
zanurzenie  w  profilaktykę  pracy  społeczno-
wychowawczej w jednej z dzielnic Paryża.

Oficjalne  otwarcie  spotkania  miało  miejsce  w 
niedziele  w  Sali  należącej  do  Rady  miejskiej 
9. dzielnicy Paryża.

Konferencja na uniwersytecie zorganizowana przez 
Wydział  Nauk  o  Wychowaniu  i  Edukacji 
Uniwersytetu  Paris  Ouest  Nanterre  la  Défense 
umożliwiła  ponad  100  osobom poznanie  rozwóju 
refleksji  dotyczącej  projektu  w 4  krajach  (Francji, 
Belgii,  Niemczech i Polsce). To spotkanie również 
pozwoliło  pogłębić  wiedzę na temat  kierunków w 
polityce społecznej w 4 krajach.

Tego  samego  wieczoru,  uczestnicy  z  4  krajów 
zostali  przywitani  w  siedzibie  Prezydenta  Miasta 
Paryża  przez  Vice  Prezydent  Panią  Myriam  El 
Khomri i Panią Gisèle Stievenard.

Wtorek  został  poświęcony  wizytom  studyjnym, 
bardzo  liczne  instytucje  otworzyły  swoje  drzwi, 
Stowarzyszenie  Metabola,  Ośrodek  CIAPA, 
Stowarzyszenie  ANRS  i  inne  służby  z  regiony 
paryskiego będące członkami Stowarzyszenia Jean 
Cotxet

W środę 31 marca, uczestnicy prowadzili dyskusje 
z członkami Ruchu ATD Czwarty Świat w ramach 
warsztatów dzielenia się wiedzą i działaniem.

W  czwartek  uczestnicy  się  rozłaczyli.  Niektorzy 
kontynuowali  wizyty  terenowe,  młodsi 
(wolntariusze, studenci) pracowali nad tematami ich 
prac dyplomowych i kierunków rozwoju poszukiwań 
badawczych w ramach projektu.
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Przedostatniego  wieczora,  radosny  nastrój  i 
zabawa  pozwoliły  wzmocnić  integrację  grupy. 
Każda z delegacji krajowych ośmieliła się stworzyć 
piosenkę na temat projektu.

Kończącym  spotkaniem  było  to  zorganizowane 
przez  Wyższą  Szkołę  Pracy  Socjalnej  w  Paryżu, 
dzięki któremu uczestnicy poznali francuski model 
kształcenia w pracy socjalnej.

Oczywiście,  dla  wielu  uczestników  polskich  i 
niemieckich,  ten  pobyt  we  Francji  był  okazją  do 
wielu  innych  odkryć.  Wieczory  i  czas  wolny  były 
zapełnione.

22  listopada  2010  Ruch  ATD  został  zaproszony  przez  Narodową  Agencję  programu 
Grundtvig  "Uczenie  się  przez  całe  życie"  (Fundacja  Rozwoju  Systemu  Edukacji)  do 
przedstawienia  projektu  Innowacje  2010  jako  dobrej  praktyki i  do  wzięcia  udziału  w 
panelu dyskusyjnym w trakcie seminarium tematycznego "Edukacja jako narzędzie walki z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym". 

www.innov2010.eu

56/111



Sprawozdanie z działalności za rok 2010 – Ruch ATD – 24 Marca 2011

Trecie spotkanie Innowacje 2010 - Schwedt (11.-14.10.2010)
Prof. Dr Gerhard Buck – Fachhochschule Potsdam

Podsumowanie dla studentów i dalsze perspektywy...
W  ciągu  tyc  dwóch  dni  konferencji  studenci  z  Polski, 
Francji i Niemiec, a więc nasi przyszli koledzy po fachu, 
przedstawili  nam  barwny  fajerwerk  ciekawych  i 
charakteryzujących  się  zaangażowaniem  badań 
praktycznych oraz projektów reform. Prezentacje te, jak 
również  bogate  wypowiedzi  studentów  oraz  debaty 
plenarne, w znacznym stopniu rozszerzyły i  wzbogaciły 
nasz  stan  wiedzy  na  temat  innowacyjnych  sposobów 
walki  z  ubóstwem  i  wykluczeniem  społecznym,  oraz 
konkretnych form pomocy społecznej i pedagogicznej dla 
osób dotkniętych tym problemem. Treści  te  dostarczyły 
nam dodatkowych impulsów do przemyśleń, które miały 
swój  początek  na  poprzednich  konferencjach  w 
Warszawie  i  Paryżu.  Jak  przedstawić  kwintesencję 
zasłyszanych  i  przyswojonych  informacji?  Jakie  części 
wspólne oraz płaszczyzny porównań możemy wyznaczyć 
dla  heterogenicznych  wypowiedzi  pojedynczych 
uczestników i  sprawozdań grupowych? Czy  istnieją  na 
przykład  możliwe  do  wydzielenia  komponenty 
innowacyjnych rozwiązań w obszarze walki z ubóstwem i 
wykluczeniem  społecznym,  które  mogłyby  być 
przenoszone  ponad  granicami  krajów?  Które   z  nich 
moglibyśmy wykorzystać we własnej pracy socjalnej? W 
tym kontekście chciałbym jeszcze raz krótko wspomnieć 
poszczególne wypowiedzi z tej i poprzednich konferencji.

Bogactwo  ciekawych  rezultatów  naszych  trzech 
konferencji  tworzy  dla  mnie  swojego  rodzaju 
kamieniołom,  który  stanowi  wyzwanie  jako  miejsce 
obróbki  wielu  ciekawych  znalezisk.  Spróbuję  teraz 
jeszcze raz krótko opisać i wstępnie uporządkować te z 
nich, które najbardziej zapadły w pamięć. Wydaje mi się, 
że  możemy  wyróżnić  przynajmniej  11  punktów 
odniesienia pomiędzy zaprezentowanymi wypowiedziami 
i raportami.

Po pierwsze:
Chciałbym  najpierw  przypomnieć  nasze  refleksje  na 
temat cech dyskryminacji i wykluczenia społecznego, na 
temat ubóstwa objawiającego się poprzez niskie dochody 
i  niewystarczający  poziom  wykształcenia,  brak 
uczestniczenia  w  życiu  publicznym  i  szans  rozwoju, 
problemy  zdrowotne,  nieokazywanie  szacunku  i 
wrażliwości  osobom,  które  znalazły  się  w  pozbawionej 
perspektyw  sytuacji  materialnej  i  fizycznej,  brak 
motywacji, inicjatywy oraz poczucia własnej wartości. W 
tym celu zajmę się szczególnie uważnie wykładem pana 
Rescha  na  temat  ubóstwa  w  powiecie  Uckermark,  jak 
również  doktora  Traberta,  który  mówił  o  ubóstwu, 
chorobach i bezdomności jako „wierzchołku góry lodowej, 
jaką jest widoczne dla nas ubóstwo”. Na tych tematach 
skoncentrowali się również w swoim raporcie niemieccy 

studenci  z  Frankfurtu  nad  Odrą,  był  to  też  główny 
przedmiot  badań  i  wniosków płynących  ze  sprawozdań 
przedstawionych  podczas  konferencji  w  Warszawie,  jak 
również wykładów i debat prowadzonych w domu ATD w 
Paryżu.

Po drugie:
 kolejną płaszczyznę rozważań otwierają referaty na temat 
funkcji  państwa  socjalnego  oraz  polityki  społecznej, 
mającej  na  celu  zapobieganie  ubóstwu i  wyrównywanie 
sytuacji osób dotkniętych tym problemem, jak również na 
temat  społeczno-politycznych  systemów  i  metod 
przeciwdziałania  ubóstwu,  które  nie  spadły  przecież  z 
nieba, są natomiast  rezultatem i kompromisową formułą 
wypracowaną na drodze walki,  konfliktów społecznych i 
reform. Ten dialektyczny ruch konfliktów i reform posuwa 
się i powinien się dalej posuwać. W tym kontekście myślę 
przede wszystkim o wywodach doktora Traberta na temat 
polaryzacji  ośrodków ubóstwa i bogactwa, wynikającej  z 
radykalnej  rynkowej  przebudowy  państwa  socjalnego 
Republiki  Niemiec,  oraz  oczekiwanych  kontrruchów 
optujących za sprawiedliwością społeczną, wyrównaniem 
sytuacji  oraz  redystrybucji  dóbr.  Dyskurs  państwa 
socjalnego był  też najważniejszym punktem wystąpienia 
ministra  Baaskego.  Temat  ten  był  wnikliwie  rozważany 
przez Marie Therèse Join-Lambert podczas konferencji w 
Paryżu,  gdy  mówiła  o  reformie  francuskiej  polityki 
społecznej,  nawiązałem  do  niego  również  w  moim 
wykładzie  na  temat  reformy  niemieckiej  polityki 
społecznej.

Po trzecie:
kolejną  płaszczyznę  porównań  otwierają  prezentacje 
dotyczące  stosowanych  w  poszczególnych  krajach 
programów i instrumentów pomocy osobom bezrobotnym 
bądź o tzw. niskim stopniu kwalifikacji (czyli kwalifikacji, na 
które nie ma bądź skończył się już popyt na rynku pracy). 
Przede  wszystkim  chodzi  więc  o  łatwo  dostępną, 
aktywizującą,  promującą  kształcenie  oraz  opiekę 
zdrowotną  ofertę,  która  dotkniętym  tym  problemem 
osobom pozwoli rozwinąć kompetencje konieczne do tak 
zwanej podstawowej zdolności do pracy, która jednak nie 
powinna  się  ograniczać  do  „dostosowania  do  rynku 
pracy”. Pojęcie „zdolności do zatrudnienia” może być też 
rozumiane  jako  umiejętność  samodzielnego  działania, 
podjęcia  (dalszej)  nauki,  jak  również  realizacji  nowych 
perspektyw życiowych, wykraczających poza brak pracy i 
ubóstwo.  W  przypadku  projektów  mających  na  celu 
podniesienie  kwalifikacji  i  uzyskanie  zatrudnienia  może 
chodzić na przykład o to, aby osobom, które chcą i mogą 
pracować,  jednak  ze  względu  na  wysokie  wymagania 
rynku  pracy  nie  są  już  bądź  jeszcze  nie  są 
„konkurencyjni”,  zaoferować  działalność  służącą 
społeczeństwu,  wspierającą  rozwój  jednostki  oraz  za 
wystarczające  wynagrodzenie,  na  przykład  w  sektorze 
firm  wspieranych  przez  państwo.  Podczas  konferencji 
dostarczono  nam  wielu  impulsów  do  rozwinięcia  tej 
dyskusji, szczególnie w wystąpieniu ministra Baaskego na 
temat programu rozwoju rynku pracy w Brandenburgii, w 
sprawozdaniu  z  projektów  francuskich  studentów, 
dotyczących  inicjatywy  społecznego  zatrudnienia  TAE 
(pracowac  i  uczyc  sie  razem–  Travailler  et  apprendre 
ensemble”), zajmującego się zatrudnieniem osób, które od 
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dawna  pozostają  bezrobotne,  oraz  o  „lokalnych  misjj” 
(„missions  locales”)  –  ośrodkach  stworzonych  dla 
wykluczonych społecznie i zawodowo nastolatków. Temat 
ten  podejmowany  był  również  przez  studentów 
niemieckich  w  projekcie  dotyczącym  funkcjonowania  i 
problemów tak zwanych „Jobcenter”, jak również działań 
wspierających  integracją  społeczną  „długoterminowych” 
bezrobotnych i osób z zaburzeniami psychicznymi. Skoro 
mówimy  o  polityce  rynku  pracy  oraz  o  programach 
wspierania  zatrudnienia  w  naszych  trzech  państwach, 
powinniśmy właściwie  odnieść  się  również  do  naszych 
znacznie różniących się od siebie systemów kształcenia, 
szczególnie  systemu  szkolnictwa,  kształcenia 
zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, co jeszcze 
bardziej  rozszerzyłoby  kompleksowość  poruszanej 
tematyki,  co  zdecydowanie  jednak  nie  było  i  nie  jest 
możliwe do zrealizowania. 
  
Po czwarte:
Kolejną  płaszczyznę porównania  innowacyjnej  polityki  i 
projektów  (które  mogą  otworzyć  drogę  do  wyjścia  z 
ubóstwa)  wyznaczyły  wystąpienia  na  temat  społeczno-
politycznie istotnych zadań i funkcji profesjonalnej pracy 
socjalnej   na  rzecz  osób  dotkniętych  ubóstwem  – 
szczególnie  z  tego  punktu  widzenia  jak  polityka 
oświatowa,  rynku  pracy,  rodzinna  i  młodzieżowa  mogą 
zostać wzmocnione i uzupełnione przez pracę socjalną. 
Ten  związek  był  jasno  wyrażony  w  niektórych  z 
przedstawionych  tu  w  Schwedt  sprawozdań,  był  on 
również  zaznaczony  już  w  ramach  dwóch  raportów 
zaprezentowanych podczas konferencji w Paryżu. Były to 
wystąpienia Marii  Kukolowicz-Dymek na temat systemu 
pomocy  wychowawczej  w  ramach  polityki  rodzinnej 
Polski oraz Marca Chambo o systemie pomocy i ochrony 
młodzieży w Belgii.

Po piąte:
Jeszcze  jedną  płaszczyznę  porównania  określiły  nam 
wystąpienia i zaangażowane debaty na temat etycznego 
ukierunkowania  profesjonalnej  pracy  socjalnej  dla  i  z 
osobami  dotkniętymi  ubóstwem,  szczególnie  w 
odniesieniu do zasobów, kompetencji  i  praw tych osób, 
oraz  na  temat  ich  różniących  się  między  sobą  i 
zdecydowanie różnorodnych indywidualnych obszarów, w 
których  potrzebują  wsparcia.  Ten  temat  był  wyraźnie 
zaznaczony  podczas  wszystkich  trzech  konferencji.  W 
tym  kontekście  szczególnie  mam  na  myśli  wyniki 
zainicjowanej  przez  Pierre’a  Kleina  gry  kreatywnej  z 
kolorowymi „kartami idei”, oraz nasze interesujące debaty 
plenarne podczas tych dwóch dni konferencji. Chciałbym 
też  wspomnieć  dyskusje  oraz  pojedyncze  wystąpienia 
podczas  konferencji  w  Warszawie,  szczególnie 
prezentacje Edka Orpika w Polski oraz Guya Hardy’ego 
z Belgii  na temat alternatywnych koncepcji  doradztwa i 
empowermentu  dla  pokrzywdzonych  rodzin, 
mieszkających w naznaczonych problemami dzielnicach, 
oraz debaty prowadzone w Warszawie i Paryżu na temat 
godności  i  prawa do  udziału  w życiu  publicznym osób 
dotkniętych ubóstwem, jak również na temat wyzwania, 
jakim jest stworzenie i ostrożny dalszy rozwój solidarnej 
relacji z podopiecznym, która nie opierałaby się jednak na 
hierarchii czy podporządkowaniu.

Po szóste:
Kolejną płaszczyznę porównawczą stanowi problematyka 
poziomu  kształcenia  i  standardów  profesjonalizacji 
pracowników socjalnych oraz kwestia ich metodycznych 
kompetencji.  Powinni  oni  bowiem  nie  tylko  wspierać 
osoby ubogie w krytycznych momentach ich życia, ale i 

towarzyszyć im w krótszym lub dłuższym okresie. Osoby 
potrzebujące  pomocy powinny ją  otrzymywać w sposób 
odpowiadający  ich  aktualnym  potrzebom  oraz  tak,  aby 
naprawdę  zbudować  w  nich  silne  poczucie  własnej 
samodzielności i zaradności. Trzeba jednak każdorazowo 
bardzo  uważać,  aby  UNIKNĄĆ  „klientelizacji”  ludzi 
dotkniętych  ciężką  sytuacją  życiową.  Należy  dążyć  do 
zapobiegania sytuacjom, w których człowiek w potrzebie 
staje  się  „klientem”  pracownika  socjalnego,  pozostaje 
ciągle  pod  jego  kontrolą  jako  zależna,  niesamodzielna 
osoba. 

Wczoraj  zajęliśmy  się  znacząco  tematem 
samozrozumienia,  sposobami  pracy  i  wymaganiami 
kompetencyjnymi  w  praktyce  pracy  socjalnej.  Polscy  i 
francuscy studenci  wskazywali  na przykład na korelację 
działania pomiędzy teorią,  doświadczeniem i  praktyczną 
możnością  w  organizowaniu  pomocy.  Zauważono 
również,  że  sposób  postrzegania  profesjonalnego 
pracownika socjalnego, a także samych osób dotkniętych 
ubóstwem, łączy się z  często nieświadomym podziałem 
na  „dobrych”  i  „złych”  biednych.  Istnieje  więc  napięcie 
między  profesjonalnymi  wymogami  pomocy  z  jednej 
strony  a  biurokracją,  decydentami,  hierarchiczno-
finansowymi warunkami pracy socjalnej  z drugiej  strony. 
Otwiera  to  być  może  kolejne  możliwości  porównawcze. 
Zauważyłem  ponadto  niezwykle  ciekawe  spostrzeżenie 
francuskich i belgijskich przygotowujących się do zawodu 
oraz profesjonalnych uczestników: nie można się totalnie 
poświęcać!  Gwarancją  dobrej  i  długotrwałej  pracy  bez 
śladów  wypalenia  zawodowego  jest  rozwój  samego 
siebie,  nie  jako  pracownika  socjalnego,  ale  rozwój 
osobisty. Należy wyraźnie określić sobie ramy swobody i 
możliwości regeneracji po pracy oraz ich przestrzegać! 

Na  poprzednich  konferencjach  zostały  także  krytycznie 
omówione  profesjonalne  kompetencje  i  świadomość 
pracowników  socjalnych.  Przychodzi  mi  na  myśl 
szczególnie  odczyt  doktor  Walerii  Stelmaszuk 
(konferencja w Warszawie) na temat działań europejskich 
ruchów  reform  socjalnych  w  historii  kształcenia 
pracowników  socjalnych  w  Polsce.  Przypominam  sobie 
także prelekcję profesor Dominique Fablet (konferencja w 
Paryżu)  o  projekcie  Instytutu  Nauk  Pedagogicznych 
Uniwersytetu Nanterre w Paryżu.

Po siódme. 
Podczas  tych  trzech  konferencji  najwięcej  czasu 
poświęcono  aktualnym  raportom  dotyczącym 
najróżniejszych  socjalnych  i  pedagogicznych  propozycji 
pomocy i finansowania oraz programom wspierania ludzi 
najuboższych. Istotne przy tej tematyce były zostawiające 
niesamowite wrażenie odwiedziny w różnych instytucjach 
zajmujących  się  praktycznie  pomocą  socjalną  oraz 
fachowe  rozmowy  z  pracującymi  tam  koleżankami  i 
kolegami  w  zawodzie.  Odczyty  oraz  bezpośrednie 
spotkania  z  praktykami  dały  nam  fascynujący  obraz 
niekonwencjonalnych  ofert  i  instytucji  -  inicjatyw  bez 
wyjątku  wzorcowych.  Angażują  się  one  na  rzecz 
wzmocnienia  kompetencji  wychowawczych  i  potencjału 
radzenia  sobie  z  konfliktami  w  rodzinach  (np.  poprzez 
konferencje  rodzin,  opiekę  nad  dziećmi,  pomoc 
asystentów  rodzinnych,  doradztwo  małżeńskie  i 
wychowawcze, spotkania), interweniują psychologicznie i 
socjalnie  w  sytuacjach  kryzysowych,  pomagają  ofiarom 
przemocy,  doradzają  i  wspierają  edukację  dzieci 
skrzywdzone  przez  rodziców,  stwarzają  ambulatoryjne 
warunki  terapii  dla  młodzieży  (jako  alternatywy  dla 
leczenia psychiatrycznego),  pomagają przy prowadzeniu 
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mieszkań  młodych  ludzi  w  ciężkiej  sytuacji,  organizują 
projekty  uliczne  dla  dzieci  bezdomnych  i 
pokrzywdzonych. 

Po ósme. 
Kolejne  porównanie  otwierają  raporty  o  możliwościach 
wczesnej prewencji ubóstwa i wykluczenia społecznego. 
W  tym  kontekście  dowiedzieliśmy  się  trochę  o 
podejmowanych  w  Brandenburgii  inicjatywach: 
wczesnego pre- i postnatalnego  wspierania, o "Netzwerk 
gesunde Kinder"  („sieci  zdrowych dzieci”)  z 800 ojcami 
chrzestnymi wspierającymi rodziny w codziennym życiu, 
w tym prowadzeniu domu i zdrowym odżywianiu (zawsze 
z  fachową  podbudową),  o  grupach  samopomocy 
rodziców zajmujących się pracą socjalną i  kulturalną w 
szkołach. 

Myślę  tutaj  także  o  informacjach  kształcących  się 
zawodowo do pracy w szkołach w kontekście społeczno-
kulturowej  pracy  młodzieży  oraz  o  pedagogice 
waldorfskiej i  jej nastawieniu na całościowy,  a więc nie 
tylko  naukowy,  rozwój  osobowy.  Liczy  się  tu  przede 
wszystkim  dążenie  do  złagodzenia  nieprawidłowego 
rozwoju dzieci z rodzin patologicznych. 

Po dziewiąte.
Zajęliśmy się poza tym funkcjonowaniem i możliwościami 
działania  nieprofesjonalnych  programów  wspomagania 
ludzi ubogich. Do tego zakresu należy w szczególności 
honorowa  praca  socjalna  względnie  wolontariat  czy 
nieformalna  sąsiedzka  pomoc.  Gdy  debatujemy  o 
wymaganych kwalifikacjach pracowników socjalnych, nie 
możemy  zapominać,  że  w  ramach  naczelnego  celu 
„pomocy  do  samopomocy”  ważną  rolę  odgrywa 
wzmocnienie  nieformalnych  więzi  w  życiu  osób 
pokrzywdzonych  przez  los  oraz  propagowanie 
zaangażowania  obywatelskiego,  oddolnego.  Propozycje 
tego  typu  znalazły  się  w  referacie  pana  Rescha  i  w 
obejrzanym  po  południu  filmie.  W  komentowanym 
raporcie  niemieckich  studentów  i  kształcących  się 
zawodowo zawarto informacje o  ruchu obywatelskim na 
rzecz bezrobotnych i zubożałych rodzin (imigrantów oraz 
bez tła migracyjnego) w berlińskiej dzielinicy Wedding w 
ramach projektu BIWAQ-"Bildung,  Arbeit  und Wirtschaft 
im  Quartier"  („Edukacja,  praca  i  gospodarka  w 
kwaterze”). 

Po dziesiąte. 
Teraz  omówię  pokrótce  właściwie  niekontrowersyjną 
płaszczyznę  porównawczą   „popieranie  samopomocy  i 
samoorganizacji  ludzi  ubogich”.  Chodzi  tu  o  takie 
wspieranie  osób  wykluczonych,  aby  wspólnie,  dzięki 
własnej  inicjatywie,  samodzielnie  znajdowali  swoje 

WŁASNE  ODPOWIEDNIE  sposoby  wyjścia  bezrobocia, 
biedy  i  dyskryminacji.  Pod  życzliwą,  ale 
NIEAUTORYTATYWNĄ  opieką  pracowników  socjalnych 
mogą  poszukiwać  alternatywnych  możliwości 
zamieszkania  i  zatrudnienia.  Omówiliśmy ten  aspekt  na 
naszych  trzech  konferencjach,  ale  nie  pomyśleliśmy  o 
właśnie  takich  innowacyjnych,  alternatywnych  formach 
mieszkania i życia. To zaskakujące – przecież tak bardzo 
się  staraliśmy,  aby   poruszać  kwestie  „innowacyjnych” 
projektów pomocy.  

Po jedenaste... i ostatnie. 
Również  tylko  na  marginesie  wspomnieliśmy  o  polu 
działania  i  płaszczyźnie  porównawczej  „socjalnych 
inicjatyw rozwoju” mieszkańców wykluczonych,  gorszych 
dzielnic  i  kwarter  względnie  przedmieść.  Te  miejsca  są 
często napiętnowane jako „społeczne punkty zapalne”. Tu 
chodzi głównie o inicjatywy rozwoju według metodycznych 
zasad  pracy  gminy  (Community  Organization  und 
Community Development). W już wspomnianym projekcie 
BIWAQ w dzielnicy berlińskiej oraz w moich wskazówkach 
(na podstawie niemieckiego programu „miasto społeczne“ 
jak i na podstawie francuskich inicjatyw rozwojowych dla 
przedmieść  "politique  à  la  ville")  widać  wyraźnie  te 
problemy. Na naszych trzech konferencjach wykazaliśmy 
dużo  zrozumienia  dla  początków  lokalnej  społeczno-
ekonomiczno-kulturalnej  pomocy  rozwojowej,  lecz  nie 
zajęliśmy się bliżej tą tematyką. Uważam, że koordynacja 
społeczna  i  integracja  służb  socjalnych  jak  i  ofert 
kształcenia  i  zajęć  w  gorszych  miejscach zamieszkania 
oraz popierane sąsiedzkiej samopomocy ludzi uboższych 
tworzy co prawda kreatywny, różnorodny, ale i o wiele za 
mało używany instrument  walki  z  ubóstwem. Pomyślcie 
Państwo  przy  tym  także  o  żywej  historii  tak  zwanego 
ruchu Settlement w wielkomiejskich slumsach od początku 
XIX  wieku,  z  których  wynikły  późniejsze  inicjatywy 
organizacji Community.

Podsumowanie 
Nakreślone powyżej płaszczyzny porównawcze umożliwiły 
zestawienie  różnych  pojęć  ubóstwa  z  takimi 
zagadnieniami jak: zadania polityki społecznej, oświatowej 
i  polityki  rynku  pracy  oraz  ich  wpływ  na  zwalczanie 
ubóstwa, założenia etyczne inicjatyw walki  z ubóstwem, 
etyka pomocy, która leży u podstaw samej pracy socjalnej, 
wykształcenie  i  umiejętności  pracowników socjalnych  w 
zakresie  doboru  metodyki  pracy,  dostępne  programy 
społeczno-polityczne  i  społeczno-pedagogiczne  i 
instrumenty  wspierania,  znaczenie  działań 
zapobiegawczych,  aktywizacja  i  integracja  osób  bez 
kwalifikacji  kierunkowych,  pomoc  nieformalna  i 
wolontariat,  aktywne  wspieranie  samopomocy  i 
samoorganizacji  w  dzielnicach  zamieszkiwanych  przez 
osoby  dotknięte  ubóstwem  oraz  inicjatywy  rozwoju 
społeczno-przestrzennego  w  dzielnicach  nędzy  w 
rozumieniu  dyskursu  metodycznych  zasad  pracy  gminy 
(Community Organization und Community Development).
Uważam, że  warto byłoby zastanowić  się,  jakie  wnioski 
można  wyciągnąć  z  powyższego  zestawienia  11 
płaszczyzn  porównawczych  i  jak  przekuć  je  w  możliwe 
niekonwencjonalne i innowacyjne rozwiązania. Mam tu na 
myśli  ożywioną  dyskusję  na  temat  innowacji  w  pracy 
socjalnej,  którą  prowadziliśmy  podczas  konferencji  w 
Warszawie.  Sporządziłem  listę  pojęć  innowacji,  którymi 
posługiwali się jej uczestnicy:
-  Innowacja nie zastępuje czegoś zastanego. Innowacja 
jest  raczej  przestrzenią  Innego,  wzbogacającą  i 
poszerzającą dostępne nam perspektywy. Mówimy o niej 
np.  gdy  w  niekonwencjonalny  sposób  wykorzystujemy 
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zasoby  i  możliwości  twórcze.  Dotykamy  tu  związku 
między paradygmatami i możliwościami działania.
-  Innowacje  polegają  na  praktycznym  wykorzystaniu 
innowacyjnych  pomysłów  (nowatorskich  koncepcji, 
wynalazków),  które  są  siłą  napędową  wszelkich 
innowacji. W tym przypadku mowa o realizacji pomysłów 
o charakterze reformatorskim.
-  Innowacje  oznaczają  konstruktywne  kwestionowane 
zastanych  praktyk  poprzez  wprowadzanie  w  życie 
rozwiązań  niekonwencjonalnych,  modelowych,  a 
jednocześnie  ocenianych  jako  możliwe  do  przyjęcia. 
Nacisk  kładzie  się  tu  na  praktyczne  sprawdzanie 
alternatywnych rozwiązań.
- Innowacje powstają w wyniku bezpośredniego dialogu 
między  praktykami  a  badaczami,  pracownikami 
naukowymi.  Powstają  na  drodze  międzynarodowych 
wymian dobrych praktyk, czyli praktyk zorientowanych na 
znalezienie  nowych  rozwiązań.  W  tym  przypadku 
akcentujemy  międzykulturową  wymianę  doświadczeń  i 
wzajemne uczenie się przedstawicieli różnych kultur.
-  Historia  rozwoju  reformatorskich pomysłów i  inicjatyw 
socjalnych oraz reform społeczno-politycznych, podobnie 
jak  historia  profesjonalizacji  pracy  socjalnej  (czyli 
stopniowego  podnoszenia  kwalifikacji  pracowników 
socjalnych)  jest  nieocenionym  źródłem  wiedzy  dla 
praktycznych  innowacji  socjalnych.  Ważne  jest  tutaj 
zapoznanie  się  z  wyłaniającymi  się  z  historii 
reformatorskimi  pomysłami  i  doświadczeniami  i 
wykorzystanie ich w praktyce. 
- Innowacja w obrębie przeciwdziałania ubóstwu polega 
na solidarnym wejściu w kulturę osoby nim dotkniętej  i 
rozpoznawaniu, uznawaniu, wzmacnianiu i wspieraniu jej 
potrzeby odmiany własnego losu. Dzieje się to wtedy, gdy 
umiemy  słuchać,  nie  zajmując  pozycji  władzy,  i  gdy 
potrafimy wolno  i  cierpliwie  wypracowywać  z  tą  osobą 
odpowiednie,  indywidualne rozwiązania.  Nie narzucamy 
jej  zatem  żadnych  gotowych  środków  i  projektów 
integracyjnych.  W  tym  przypadku  zajmujemy  się 
postawami, rolami, stylami interakcji i empatią. 

Refleksje końcowe
Porównując  krajowe  systemy  walki  z  ubóstwem  oraz 
wykluczeniem  społecznym  stwierdziliśmy  istnienie 
licznych podobieństw, znaleźliśmy jednak więcej  różnic. 
Choć  posługujemy  się  podobnymi  pojęciami  ubóstwa, 
obserwujemy  podobne  sposobności  do  udzielania 
pomocy  czy  przyczyny  interwencji  oraz  stosujemy 
podobną etykę pomocy, nasze systemy pomocy są inne, i 
to  pomimo  działania  wszystkich  programów  UE 
dotyczących  wzmocnienia  społecznego  wymiaru 
europejskiego  rynku  wewnętrznego  oraz  docelowego 
zbliżenia  rozbieżnych  krajowych  systemów 
zabezpieczenia  społecznego.  Różnice  te  wiążą  się  z 
m.in.  historycznie,  kulturowo  i  gospodarczo 
uwarunkowanymi odmiennymi charakterami polityki rynku 
pracy, oświatowej, zdrowotnej, rodzinnej i młodzieżowej, 
które panują w naszych krajach, a także z różnorodnymi 
stopniami profesjonalizacji w zawodach wychowawczych 
i  socjalnych.  Rozbieżności  te  można dostrzec m. in.  w 
poszczególnych zastosowaniach zasobów finansowych i 
personalnych  oraz  w  formach  organizacji  pomocy, 
wykorzystywanych metodach pomocy i jej efektach. Nasz 
dialog i wspólne poszukiwanie innowacyjnych możliwości 
działania powinny skupiać się właśnie na tych różnicach, 
bo w ten sposób będziemy mogli się od siebie nawzajem 
jeszcze więcej nauczyć. Dynamiczna konfrontacja z tym 

szeregiem  odmian  i  różnic  może  przynieść  wszystkim 
zaskakująco innowacyjne wnioski i rozwiązania!

Czym jeszcze trzeba się zająć?
Żałuję,  że  nie  przedyskutowaliśmy  dogłębnie 
podstawowych  zagadnień  społeczno-politycznych,  wiem 
jednak,  że  nie  jesteśmy  w  stanie  poruszyć  wszystkich 
istotnych kwestii za jednym zamachem. Zagadnienia te to 
na  przykład  wysokość  podstawowego  zabezpieczenia 
społecznego,  pomocy  społecznej  i  płacy  minimalnej  w 
poszczególnych  krajach,  która  mogłaby  zagwarantować 
osobom  dotkniętym  ubóstwem,  zwłaszcza  dzieciom  z 
rodzin ubogich, społeczno-kulturowe minimum egzystencji 
oraz prawdziwy udział w społeczeństwie. Należałoby tez 
udzielić odpowiedzi  na takie pytania jak: czy statystyki  i 
wytyczne  EU,  w  świetle  których  tzw.  próg  zagrożenia 
ubóstwem  znajduje  się  na  poziomie  60%  średniego 
dochodu, zaś 50% średniego dochodu kwalifikuje się jako 
linia  ubóstwa,  faktycznie  wpisują  się  w  dyskurs 
partycypacji  społecznej,  którym chcemy się posługiwać? 
Czy  tego  rodzaju  wytyczne  są  użyteczne  w  obliczu 
powszechnych  niskich  płac  i  rosnącej  polaryzacji 
poziomów  ubóstwa  i  bogactwa?  Ile  powinna  wynosić 
różnica  między  podstawowym  zabezpieczeniem  i  płacą 
minimalną,  aby  aktywność  zawodową  można  było 
postrzegać  jako  opłacalną?  A  przede  wszystkim,  jakie 
działania możemy jako zawodowi  pracownicy socjalni  w 
stosunku do  osób  (albo,  co  bardziej  pożądane,  wraz  z 
nimi),  które  mimo otrzymanego  wsparcia  niej  posiadają 
odpowiednich kwalifikacji, dających im szansę zaistnienia 
na wysoko wyspecjalizowanych rynkach pracy? A co, jeśli 
osoby te wykazują do tego niewielkie zainteresowanie dla 
naszych  działań,  zmierzających  do  poprawy  ich 

możliwości  i  uprawnień  do  uczestnictwa  w 
społeczeństwie?

Mógłbym  kontynuować  listę  potencjalnie  interesujących 
nas  tematów,  ale  poprzestanę  na  powyższych. 
Potrzebujemy  dalszych  impulsów  do  dyskusji  i  mam 
nadzieję,  że  zrodzą  się  one  podczas  następnych 
konferencji. 
Serdeczne  podziękowania  kieruję  pod  adresem 
wszystkich  osób  zaangażowanych  w  organizację 
konferencji  końcowej,  a  są  to:  ATD (zwłaszcza  Mascha 
Join-Lambert  i  Pierre  Klein),  Eurocef  (zwłaszcza  Anna 
Rurka),  powiat  Uckermark,  pracownicy  teatru 
Uckermaerkischen  Buehnen,  w  którym  odbywała  się 
konferencja,  tłumacze,  którzy  umożliwili  nam  skuteczne 
porozumiewanie  się,  prelegenci,  polscy,  niemieccy  i 
francuscy studenci oraz wszyscy uczestnicy i dyskutanci. 
Serdecznie dziękuję i do zobaczenia!h
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10 – Dodatkowe projekty w ramach obchodów roku 2010, 
Europejskiego  Roku  Walki  z  Ubóstwem  i  Wykluczeniem 
Społecznym

Podczas Konferencji otwierającej obchody Roku w Polsce pt. „Budujmy społeczeństwo dla 
wszystkich”, Ruch ATD przedstawił następujące projekty:

• Pokolenie 2010 ( www.pokolenie2010.pl )

• Innowacje  2010 (  www.innov2010.eu  )  angażujący  polskich  studentów  i  osoby 
zawodowo zajmujące się pracą socjalną

• Karta Społeczna 2010: Europejski Rok jest bardzo dobrą okazją do zdecydowanych 
kroków w kierunku pełnej ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej

• Bruksela 2010: przygotowanie polskiej delegacji na 9. Spotkanie Osób Dotkniętych 
Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, które odbyło się w czerwcu 2010 w Brukseli

• Konferencja  "Skrajne  ubóstwo  a  prawa  człowieka  –  wyzwanie  dla  Polski, 
wyzwanie dla Europy” 24 - 25 maja 2010 we współpracy z MPiPS

• Newsletter: Razem przeciw ubóstwu... Ile dni do końca roku 2010?

O  większości  projektów  zdążyliśmy  już  opowiedzieć.  A  teraz  kilka  słów  na  temat 
Newslettera:

Newsletter: Razem przeciw ubóstwu... Ile dni do końca roku 2010? List z informacjami 
o projektach ATD oraz innych organizacji w ramach roku 2010 wysyłaliśmy co 100 dni, aż 
do początku roku 2011. Myślą przewodnią listu było to: Żeby Rok 2010 naprawdę przyniósł 
zmianę tym, którzy doświadczają skrajnego ubóstwa i wykluczenia społecznego!
Pisaliśmy  nie  tylko  o  projektach  ATD;  dzieliśmy  się  także  wiadomościami  o  różnych 
inicjatywach,  które  dawały  głos  osobom  doświadczającym  ubóstwa  i  wykluczenia,  by 
wspólne dążenia mogły doprowadzić do potrzebnych zmian. 

17 września 2010 ukaże się piąty i ostatni list. Ideą jest wznowienie wydawania Newslettera, 
gdy tylko poznamy więcej szczegółów nt. Obrad Okrągłego Stołu ds. Walki z Ubóstwem i 
Wykluczeniem Społecznym, który zostanie zorganizowany w ramach Prezydencji Polski w 
Unii Europejskiej.

Poza projektami koordynowanymi bezpośrednio przez ATD, zaangażowaliśmy swe siły w 
inicjatywy planowane na rok przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

ATD uczestniczyło aktywnie w konferencjach otwierających i zamykających w ramach roku 
w Polsce. Na zaproszenie Ministerstwa Pracy i Polityki  Społecznej, ATD wzięło udział w 
dwóch konferencjach za granicą:

– W  październiku  w  Rydze  w  ramach  międzynarodowej  konferencji  pt.:  ''Building 
together a better society for all  – the fight against poverty and social exclusion in 
Latvia''. 
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– W  grudniu  na  konferencji 
Europejskiej  zamykającej  rok 
w Brukseli.

Podczas Europejskiego Roku, ATD wspierał również projekt EAPN Polska: Stwórzmy razem 
księgę  świadectw  o  ubóstwie  i  wykluczeniu  społecznym!  Konkurs  przeprowadzany  w 
ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Polski  Komitet  Europejskiej  Sieci  Przeciwdziałania  Ubóstwu  –  EAPN  Polska  oraz 
Ministerstwo Pracy i  Polityki  Społecznej - MPiPS ogłosili  zaproszenie do współtworzenia 
księgi  świadectw o  ubóstwie  i  wykluczeniu  społecznym.  Każdy,  kto  znalazł  się  w takiej  
sytuacji, mógł stać się jej współautorem i podzielić się z innymi swoją wyjątkową wiedzą!

Wraz z EAPN, ATD widział wielki sens zaangażowania w projekt.

- Osobom, które nie doświadczyły nigdy biedy i izolacji trudno jest wyobrazić sobie, co 
przeżywają  osoby  dotknięte  tymi  problemami.  Statystyki  informujące  o  skali  tych 
zjawisk  to  jedynie  suche  liczby.  Stąd  potrzeba  pokazania  biedy  i  wykluczenia  z 
perspektywy życia konkretnych osób czy rodzin.
-  Celem księgi  jest  pokazanie  zarówno  trudności  i  cierpienia,  jak  również  odwagi, 
nadziei i wysiłków osób doświadczających ubóstwa. - Takie świadectwa mogą pomóc 
w zmianie niesprawiedliwych i krzywdzących opinii  o ubóstwie i ludziach, którzy go 
doświadczają.
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- Mogą również przyczynić się do tego, by mieli oni zasadniczy głos w podejmowaniu 
decyzji dotyczących ich życia.

4 przyjaciół, którzy wiedzą, co to znaczy życie w ubóstwie i wykluczeniu, zgodziło się spisać 
osobiste świadectwa. Zbiór pamiętników został ostatecznie opublikowany na początku roku 
2011 i jest obecnie dostępny w biurze EAPN.

Publikacjom  na  temat  ATD  i  tematy  dla  ATD  ważne  sprzyjał  Europejski  Rok  Walki  z 
Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. 

Bardzo ważny tekst  ukazał  się  w specjalnym dodatku  do Tygodnika  Powszechnego pt. 
„Praktyka solidarności” z 21 marca 2010. Artykuł Cezarego Gawrysia  opisuje historię i misję 
ATD  w  Polsce,  przywołując  również  wypowiedzi  wolontariuszy  Ruchu:  Terelizy  Braun, 
Pierre'a  Kleina,  Anki  Wierzbickiej,  Agnieszki  Kaszkur,  Asi  Jankowskiej  i  Karola  Sowy. 
Wyłania się z nich obraz tego, co najważniejsze w podejściu ojca Wrzesińskiego i ATD, a co  
zostało doskonale wyrażone w tytule artykułu : „Słuchaj i ucz się od biednych”.

Kolejny  artykuł  pojawił  się  w  Piśmie  Dialogu  Społecznego 
„Dialog”  (nr  1/2010).  W  tekście  „Rok  europejskiej 
solidarności. Wyzwania roku 2010” Pierre Klein przedstawia 
priorytety  Europejskiego  Roku  2010  oraz  ich  zbieżność  z 
działaniami  Międzynarodowego  Ruchu  ATD.  W  artykule 
opisane  są  też  cztery  przykłady  inicjatyw  ATD  z  różnych 
miejsc w Europie, które mogą być cenną inspiracją dla działań 
w  Polsce.  Wśród  nich  jest  program  dialogu  beneficjentów 
pomocy  społecznej  z  władzami  lokalnymi  i  osobami 
odpowiedzialnymi  za  pomoc  społeczną,  wspólne  warsztaty 
osób biednych i profesjonalistów zajmujących się problemem 
ubóstwa,  czy  inicjatywy  na  rzecz  pełnej  ratyfikacji 
Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.

Byliśmy obecni  także w innych mediach.  W grudniu  Cezary Gawryś wystąpił  w TVP w 
programie  podsumowującym  Europejski  Rok  Walki  z  Ubóstwem  i  Wykluczeniem 
Społecznym w Polsce.  
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11 – Solidarni z Haiti

Od 30 lat, Haitańczycy i wolontariusze z zagranicy wspólnie realizowali projekty ATD w Port-
au-Prince,  stolicy Haiti.  Podobnie jak my w Warszawie,  Kielcach czy Górznie prowadzą 
Biblioteki Podwórkowe i Ruch Tapori.

Przez dwa dni po trzęsieniu ziemi, nie mieliśmy żadnych informacji od naszych przyjaciół z  
Haiti.  Po południu  14 stycznia,  Międzynarodowe Centrum ATD we Francji  otrzymało  od 
Jacqueline  i  Davida  Plaisir-Lockwood,  Stałych  Wolontariuszy,  taką  wiadomość: 
„Wytrzymujemy, mamy nadzieję, modlimy się.” Niedługo potem napisali więcej: „Wszystko u 
nas w porządku. Cieszymy się, że możemy przekazać wam jakieś informacje”.

ATD Polska w roku 2010 włączyła się w kampanię informacyjną na temat sytuacji na Haiti.  
Pozostając w stałym kontakcie z naszymi wolontariuszami ATD na Haiti przekazywaliśmy na 
bieżąco  wieści  od  nich  zachęcając  jednocześnie  polskie  społeczeństwo  do  okazywania 
solidarności i wsparcia organizującym pomoc.

Wiadomości o sytuacji na Haiti - 3 lutego 2010

Drodzy przyjaciele ATD w Polsce,

Od  3  tygodni  otrzymujecie  od  nas  wiadomości  o  
sytuacji na Haiti.
Wczoraj, we wtorek 2 lutego,  pierwsza grupa stałych  
wolontariuszy opuściła Europę na dwa miesiące. Jeden  

z  nich,  Benoit  Fabiani,  jest  znany  przez  większość  
naszych przyjaciół w Polsce. Z nim są także Régis De  
Muylder, Anne Monnet i Dimas Perez.

Eugen Brand będzie towarzyszył im przez 2 tygodnie.  
Tim Lockwood,  syn  Davida,  który  jest  w  Haitańskiej  
ekipie, pojedzie z nimi. Jest on elektrykiem i w latach  
90.  uczestniczył  w  przyjmowaniu  Kosowskich  
uchodźców w Macedonii.
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Grupa zabierze ze sobą m. in. leki, narzędzia, namioty,  
materace,  telefon  satelitarny  i  zestaw  do  zasilania  
energią słoneczną. Ekipa prosiła także o piękne albumy,  
materiały do malowania i gry dla dzieci. Możliwe, że  
pójdą oni z książkami i  materiałami artystycznymi na  
spotkanie  dzieciom,  które  z  nadzieją  czekają  na  
powstanie w obozach szkół, obok polowych szpitali w  
ich  sąsiedztwie.  Ekipa  na  Haiti,  ze  wsparciem  w  
osobach  przybyłych  tam  wolontariuszy,  będzie  miała  
teraz 4 cele:
- być bardzo blisko wszystkich rodzin, z którymi byliśmy  
w kontakcie w ubiegłych latach,
- odpowiedzieć na pilną potrzebę opieki medycznej,
-  współuczestniczyć  w  wysiłkach  przy  usuwaniu  
zniszczeń i odbudowie,
-  pracować  z  Haitańczykami  i  międzynarodowymi  
partnerami,  którzy  troszczą  się  o  te  rodziny,  które  
pozostają  jeszcze  poza  obszarem  objętym  
zorganizowaną pomocą.
Międzynarodowe  centrum ATD we  Francji  utrzymuje  
codzienny  kontakt  z  członkami  Ruchu  na  Haiti.  
Najczęściej  mogą  rozmawiać  przez  telefon  o  6  rano  
haitańskiego  czasu,  gdy  rozpoczynają  swój  dzień.  
Czasami  jesteśmy  w  stanie  skontaktować  się  z  nimi  
również  po  południu.  Często  są  wtedy  z  rodzinami,  
które przychodzą, aby się z nimi spotkać. Mogą być też  
w  innych  miejscach,  na  przykład  na  spotkaniach  z  
międzynarodowymi  organizacjami,  mającymi  
doświadczenie w pomocy humanitarnej na dużą skalę,  
lub z lokalnymi organizacjami.
Członkowie  Ruchu  nieustannie  organizują  się,  
jednocząc  się  z  innymi  by  stawić  czoła  pilnym  
zadaniom.  Nawiązują  kontakty  ze  znajomymi  im  
rodzinami za pośrednictwem przedszkoli i żłobków, by  
otrzymywać  wiadomości  i  dowiadywać  się,  kto  
potrzebuje  pomocy  medycznej.  Pomagają  rodzinom 
dotrzeć do centrów dystrybucji żywności.

W niedzielę, David powiedział nam że był w Grande  
Ravine  z  dwoma  amerykańskimi  lekarzami  z  
International Medical Corps którzy zakładają tam mały  
polowy szpital na kilka tygodni. Idąc wyżej na wzgórze,  
David uświadomił sobie, że zniszczenia są tam większe  

niż przypuszczał. "To jedna z najciężej doświadczonych  
części miasta" - powiedział. "Żaden dom nie pozostał  
cały,  wszystkie  drogi  są  zablokowane  lub  zniszczone,  
nie można przejść przez gruzy. Jeśli to przedsięwzięcie  
medyczne  się  powiedzie,  byłoby  wspaniale  bo  jest  to  
bardzo pilne. Bardzo wielu ludzi nie otrzymało jeszcze  
pomocy od czasu trzęsienia. Jest też wiele dzieci, które  
nie jadły od kilku dni; wiele z nich jest w poważnym  
stanie."

Jak  inni,  w  szczególności  FAO  (ONZ  Food  and  
Agriculture  Organization),  nasza  grupa  martwi  się  
ucieczką wielu mieszkańców Port-au-Prince na tereny  
wiejskie.  Pytają  się:  jak  wiejskie  społeczności  dadzą  
sobie  radę  z  takim  napływem  ludności?  Jakie  są  
projekty, które mają pomóc tamtejszym wsiom? Ekipa  
zastanawia  się  teraz  czy  wysłać  jednego  lub  więcej  
wolontariuszy,  by  dzielić  z  częścią  społeczeństwa  tę  
ucieczkę na wieś, aby czuwać, wraz z innymi, aby ci,  
którzy tego chcą, mogli znaleźć pracę na polu lub przy  
odbudowie miasta.

Otrzymujemy  wiele  wiadomości  od  Was.  Wiemy  od  
wielu  z  Was  o  licznych  gestach  solidarności  
podejmowanych  w  Waszych  sąsiedztwach,  szkołach,  
krajach. Hélene Rozet powiedziała nam o solidarności  
z Haiti w Gazie.
Członkowie  Ruchu,  i  nowi  przyjaciele,  wysyłają  nam 
wiadomości  i  wsparcie  finansowe;  z  Japonii,  Nowej  
Zelandii,  Kalifornii,  Brazylii,  Tanzanii,  Mauritiusu  i  
innych  miejsc.  Kilka  dni  temu  na  Uniwersytecie  
Ludowym ATD w Caen (północna Francja), powrócono  
myślami  do  wizyty  haitańskich  przedstawicieli  w  
grudniu. Napisano wiadomości i zebrano 1000 euro. W 
Hiszpanii,  człowiek  który  ma  długie  doświadczenie  
życia na ulicy, powiedział "Tym, co daje mi nadzieję,  
jest to, że ludzie na Haiti nie dają za wygraną, dzień po  
dniu."  Grupy  Tapori  i  uczestnicy  bibliotek  
podwórkowych  napisali  przyjacielskie  wiadomości  i  
zrobili rysunki.

Będziemy stale wysyłać wam nowe wiadomości, Ekipa  
ATD w Warszawie.

W drugiej połowie roku zajęliśmy się organizacją koncertu charytatywnego. Na zaproszenie 
Ruchu ATD do Polski przyjechał znakomity argentyński pianista Miguel Angel Estrella. 

Estrella  to  jeden z  najbardziej  uznanych  pianistów klasycznych.  Jest  również  znany ze 
swego  zaangażowania  na  rzecz  praw  człowieka.  Przez  całe  życie  prowadzi  kampanię 
popularyzacji  muzyki  wśród najuboższych grup społecznych.  Jest  założycielem Musique 
Esperance, fundacji, która ma na celu poprawę dostępu do muzyki dla wszystkich ludzi, 
obronę  godności  ludzkiej  i  inspirowanie  społeczności.  Stworzył  Orkiestrę  dla  Pokoju, 
złożoną z  młodych  muzyków arabskich  i  izraelskich,  która  koncertowała  we  Francji  i  w 
Luksemburgu w celu promowania ideałów UNESCO.

W roku 1989 UNESCO mianowała Estrellę Ambasadorem Dobrej Woli w uznaniu za jego 
działalność na rzecz ubogich i praw człowieka. Czuliśmy się zaszczyceni, że Miguel tak 
entuzjastycznie odpowiedział na nasze zaproszenie.
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 Podczas trzydniowego pobytu Miguel wystąpił m.in. (13 grudnia) w Polskim Radiu w Studiu 
im.  Agnieszki  Osieckiej,  w  audycji  „Klub  Trójki”  prowadzonej  przez  red.  Jerzego 
Sosnowskiego;  14  grudnia  na  Zamku  Królewskim  w  Warszawie  Miguel  zagrał  koncert 
dobroczynny na rzecz Bibliotek Podwórkowych ATD w Polsce i na Haiti. Udało się pozyskać  
wspaniałych sponsorów. Darczyńcą Bibliotek Podwórkowych na Haiti w roku 2011 została 
Fundacji Polska - Haiti. 
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Miguel Angel Estrella,
Ambasador Dobrej Woli UNESCO

Miguel  Angel  Estrella,  należący do najznamienitszych 
pianistów  argentyńskich,  nie  ustaje  w  wysiłkach,  by 
dostęp do muzyki miały najbardziej  zmarginalizowane 
grupy społeczne.   Zakłada międzynarodową fundację 
« Muzyka  nadzieją ».  Celem  fundacji  jest  to,  « by 
muzyka służyła społeczności ogólnoludzkiej i godności 
każdego  człowieka,  a  także  obrona  praw  twórców, 
głównie młodych muzyków oraz budowanie pokoju »

W wieku 36 lat  w 1976 r. opuszcza Argentynę, gdzie 
dotykają  go  represje  ze  strony  junty  wojskowej.  W 
Urugwaju  zostaje  aresztowany.  Uwięziony,  w  celi 
ćwiczy na niemej klawiaturze. Gdy w 1980 r. w wyniku 
międzynarodowych  nacisków  wychodzi  na  wolność, 
postanawia osiąść we Francji. 

W  1989  r.  Miguel  Angel  Estrella  zostaje  mianowany  Ambasadorem  Dobrej  Woli 
UNESCO.  Od 2007 r. pełni funkcję ambasadora Argentyny przy UNESCO.

Miguel  Angel  Estrella  pisze:  «Mam  bliskie  związki  z  Polską,  a  w  szczególności  z 
Chopinem, dzięki któremu zaczęła się moja przygoda z fortepianem. Jest on zawsze 
obecny w moich modlitwach». W latach 1982-85 « Muzyka nadzieją » prężnie działa na 
rzecz Polski. Pomoc dociera do polskich artystów związanych z ruchem Solidarność. Z 
tego powodu za rządów Jaruzelskiego Miguel Angel Estrella otrzymuje odmowę wizy 
wjazdowej  do  Polski.   Jako  członek  honorowy  Solidarności  pianista  odbywa  przed 
upadkiem PRL częściowo utajnione tournée w hołdzie księdzu Jerzemu Popiełuszce.
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Przed publicznymi występami w radiowej Trójce i na Zamku Królewskim Estrella był gościem 
mieszkańców  osiedla  Dudziarska.  W  czasie  dwugodzinnego  spotkania  Estrella  grał  na 
pianinie, dzieci przedstawiły piosenki oraz rysunki inspirowane muzyką Chopina, natomiast 
rodzice wręczyli  pianiście książkę kulinarną z polskimi przepisami powstałą na Festiwalu 
Lata Bibliotek Podwórkowych. Olena - młody muzyk i wolontariuszka zaangażowana w oba 
wydarzenia - pisze o swoich doświadczeniach.

W ciągu  roku  2010  dwukrotnie  miałam okazję  uczestniczyc  jako  muzyczka  w  
wydarzeniach zorganizowanych przez ATD w Warszawie. Pierwszy raz wzięłam  
udział w Festiwalu Lata na osiedlu Dudziarska. Podczas Festiwalu, razem z drugą  
muzyczką zaprzyjaznioną z Ruchem ATD, prowadziłyśmy warsztaty muzyczne dla  
dzieci,  które  zakończyły  się  małym  występem  przed  rodzicami.  Poza  tym  
codziennie po warsztatach wprowadzałyśmy na osiedlu wesoly klimat, grając na  
instrumentach i śpiewając razem z mieszkańcami na podwórku.

Myślę,  że  te  chwile  imprezowe  
spowodowały,  że  stosunki  
między  wolontariuszami  i  
mieszkańcami   stały  się  mniej  
formalne, i w pewnej mierze one  
pomogły  walczyc  z  nieufnością,  
którą  mogą czuc  mieszkańcy w  
stosunku do Ruchu ATD.

Drugi  raz  współpracowałam  z  
ekipą wolontariuszy w grudniu, w czasie pobytu Miguela Angela Estrelli. Znowu  
prowadziłam  warzsztaty  z  dziecmi  na  osiedlu.  Uczestniczyło  w  nich  znacznie  
więcej  dzieci  niż  w  czasie  Festiwalu,  a  zaskoczył  mnie  ich  entuzjazm  i  ich  
zdolnośc. Także miała znaczenie współpraca z wychowawczyniami świetlicy, które  
zachęciły dzieci, żeby wzięli udział w warsztacie i w koncercie. Dzieci się nauczyły  
argentyńskich i polskich kolęd i zaśpiewały je przed M.A. Estrellą, co było dla nich  
powodem  do  dumy.  Mieszkańcy  z  pomocą  wolontariuszy  także  przygotowali  
wlasnoręczne  prezenty  dla  pianisty:  książkę  kucharską  z  polskimi  przepisami,  
rysunki dzieci  na podstawie muzyki Chopin'a...  W ten sposób postaraliśmy się,  
aby koncert Estrelli  bardziej przypominał wymianę kulturalną niż przedstawienie  
gwiazdy. 

Olena Powichrowski – marzec 2011

15 grudnia w Muzeum Chopina Miguel Angel Estrella spotkał się również z uczniami trzech 
warszawskich liceów.

67/111



Sprawozdanie z działalności za rok 2010 – Ruch ATD  –24 Marca 2011

B.2.2 -  Inna lokalna działalność w 2010 r.

• Regularne "spotkania przyjaźni i solidarności" - Kielce

W Kielcach,  w ciągu całego roku odbywały się  spotkania w każdy poniedziałek.  Celem 
spotkań  było  zwrócenie  uwagi  na  sytuację  ludzi  żyjących  w  ubóstwie  i  mobilizacja 
wszystkich wokół idei walki z tym zjawiskiem. W spotkaniach każdorazowo brało udział od
5 do 15 osób z różnych środowisk. 

Ta lokalna działalność grupy kieleckiej, krótko tutaj opisana, może wydawać się skromna
 w porównaniu z projektami opisanymi wcześniej. W gruncie rzeczy, te regularne spotkania 
w  Kielcach  oraz  przyjaźń,  wzajemna  pomoc  i  solidarność  jako  rezultaty  tych  spotkań, 
stanowią naturalną i  konieczną bazę, dzięki  której  ATD w Kielcach wnosi bardzo ważny 
wkład we wszystkie wyżej opisane projekty.

● Porady prawne - Warszawa

Od listopada 2008 rozpoczęliśmy w  biurze w Warszawie udzielanie nieodpłatnych porad 
prawnych.  Bezpłatne  świadczenie  porad  prawnych  było  efektem  współpracy
z Towarzystwem Charytatywnym im. Św. Marcina. Udzielają ich woluntarystycznie prawnicy 
(niektórzy już z wieloletnim doświadczeniem). Porady odbywają się we wtorki w godz. 16.00 
– 18.00 oraz w piątki, w godz. 17.00 – 19.00. Zazwyczaj po porady przychodzą 2-4 osoby. 
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D - Partnerzy
Wolontariusze i przyjaciele Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat dziękują:
Wszystkim dzieciom i rodzicom,
Kierownikom i  wychowawcom ze świetlic,  szkół  i  innych grup dziecięcych,  którzy 
przeprowadzili zajęcia Tapori służyli dzieciom wszelką pomocą,
Dyrekcji, pracownikom i wolontariuszom:

Ambasady Argentyny,
Ambasady Francji,
Auchan Polska,
Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie,
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
Centrum Wolontariatu w Kielcach,
Decathlon Polska,
EAPN Polska, 
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Program 
Grundtvig),
Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta 
dzieciom,
Fundacji Polska Haiti,
Instytutu Rozwoju Służb Społecznych,
Klubów Wolna Strefa w Kielcach,
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w 
Warszawie,
Komisji Dialogu Społecznego ds. Pomocy 
Najuboższym działającej przy Biurze Polityki 
Społecznej Miasta Warszawy,
Laboratorium ,,Więzi”
Liceum Francuskiego w Warszawie,
Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Górznie,
Ludoteki ROSZADA
Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej,

MOPR w Kielcach,
Muzeum Chopin,
Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach,
OPS Dzielnicy Praga Południe w Warszawie,
Polskiego Komitetu ds. UNESCO,
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Rady Europy,
Radia Trojka,
Samorządu Województwa Mazowieckiego,
Social Watch Polska,
Stowarzyszenia Arka Nadziei w Kielcach, 
Stowarzyszenia Monar w Wyszkowie oraz w 
Warszawie,
Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka” w 
Strzelcach Opolskich,
Szkoły Podstawowej w Mięcierzynie, 
Towarzystwa Charytatywnego im. Św Marcina 
w Warszawie,
Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach,
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. 
Lisieckiego "Dziadka" w Warszawie,
Towarzystwa „Więź” w Warszawie,
Urzędu Dzielnicy Praga Południe w Warszawie,
Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
Wydawnictwa „Jedność” w Kielcach,
Zamku Królewskiego w Warszawie.

Wszystkim, którzy wsparli nas finansowo i materialnie.
Dziękujemy  wszystkim,  którzy  w  jakikolwiek  sposób  pomogli;  wszystkim,  którzy 
pomagali w przeprowadzeniu zajęć, tłumaczyli. 
Wszystkim, którzy wspierali nas duchowo i nie szczędzili dobrego słowa.
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D – Aneksy i artykuły o nas w mediach

Aneks 1:
Statut Stowarzyszenia Przyjaciół

Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce
Uchwalony 25 maja 2005 r.,

  ze zmianami przyjętymi  na Walnym Zgromadzeniu 20 marca 2010 r. 
Rok rejestracji: 2005 - KRS: 0000237930 

PREAMBUŁA
do Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce 

„Tam, gdzie ludzie skazani są na życie w nędzy, Prawa Człowieka są łamane.
Jednoczyć się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem”.

                        Ojciec Józef Wrzesiński

Wszyscy  ludzie  są  równi.  Każdy  człowiek  ma  szczególną,  właściwą  tylko  człowiekowi 
godność,  która  jest  źródłem  jego  niezbywalnych  praw.  Jego  godność  winna  być  szanowana 
niezależnie od miejsca jakie zajmuje w społeczeństwie. Podstawowym warunkiem godnego życia 
wszystkich ludzi jest respektowanie praw przysługujących każdemu z nich. Osoby żyjące w wielkiej 
nędzy są pierwszymi ofiarami pogwałcenia praw człowieka. 

Nędza jest skandalem. Niesprawiedliwość, bezradność, wstyd, poniżenie, głód, wykluczenie 
społeczne doświadczane przez ludzi żyjących w skrajnej nędzy nie może być dłużej tolerowane. Jak 
długo pieniądz będzie wartością najwyższą,  tak długo świat będzie zagrożony nędzą i  przemocą. 
Natomiast,  jeśli  najwyższą wartością stanie się dla nas człowiek, to świat się zmieni,  a ludzkość 
będzie mogła cieszyć się pokojem. 

Celem Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat  jest  dotarcie  do najbiedniejszych i 
najbardziej  odrzuconych,  bycie  z  nimi,  nawiązanie  więzi  oraz  towarzyszenie  w tworzeniu  więzi 
wzajemnych.  Zrozumienie  osiągniemy  wsłuchując  się  w  potrzeby,  marzenia  i  aspiracje  ludzi 
żyjących w najtrudniejszych warunkach.  Dlatego ważna jest  zmiana spojrzenia,  stworzenie więzi 
między rodzinami, nauka wzajemnego słuchania i dzielenia się wiedzą. W ten sposób wszyscy będą 
mogli znaleźć siłę, aby zająć swoje miejsce w społeczeństwie, stać się odpowiedzialnymi za własne 
życie i mieć udział w budowaniu przyszłości swojego kraju i świata. 

Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat jest otwarty dla wszystkich ludzi – bez względu 
na pochodzenie, miejsce w społeczeństwie, kulturę czy wyznanie. Łączy ich by walczyć z nędzą. 
Budując  zaufanie,  solidarność  i  przyjaźń,  każdy  znajdzie  miejsce  dla  realizacji  pełni  swoich 
możliwości. Pracując wspólnie i ucząc się jedni od drugich, każdy może swobodnie wyrażać siebie 
nie będąc osądzanym. Ruch rozwija partnerstwo na wszystkich poziomach społeczeństwa. 

Twórcą Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat był ks. Józef Wrzesiński. Urodzony w 
wielkiej nędzy, był świadomy długiej historii ludzkiego cierpienia i nadziei. Razem z rodzinami z 
Obozu  dla  Bezdomnych  w  Noisy-le-Grand  (Francja)  oraz  z  innymi  osobami,  które  do  niego 
dołączyły,  założył  w 1957  roku Międzynarodowy Ruch  ATD Czwarty Świat.  Uczestnicy  Ruchu 
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zgadzają  się  z  myślą  ojca  Józefa  Wrzesińskiego,  że  to  sami  ludzie  ukształtowali  warunki  dla 
zaistnienia skrajnej nędzy i społecznego wykluczenia: „Nędzę stworzyli ludzie i tylko ludzie mogą ją  
wykorzenić.  Nie  zlikwidujemy  problemu ubóstwa,  dając  ubogim to  co  nam zbywa”.  Dlatego  też 
konieczne jest długoterminowe zaangażowanie się, by zyskać pewność, że żaden człowiek nie będzie 
pozostawiony samemu sobie.  Przyjęcie  takiej  odpowiedzialności  winno być dla  każdego źródłem 
dumy.

Przekonanie o. Józefa, że „każda osoba jest szansą dla ludzkości” jest źródłem inspiracji dla 
wielu  ludzi  na  całym świecie,  a  17  października  -  Światowy Dzień  Sprzeciwu Wobec  Nędzy – 
obchodzony  od  1987  roku  i  uznany  przez  ONZ w roku  1992,  przypomina  wszystkim potrzebę 
mobilizacji w celu realizacji tego przesłania. 

Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX w. istnieje w Polsce, w szczególności w Kielcach, 
grupa osób, które poznały historię i  cele Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat,  i  które 
angażują się wspólnie w duchu tego Ruchu. Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu 
ATD Czwarty Świat w Polsce powstało w 2005 r., w celu wspierania organizacyjnego i finansowego 
tego Ruchu. 

W czasie od założenia Stowarzyszenia do roku 2010 Ruch ATD Czwarty Świat w Polsce 
rozwinął się, zwłaszcza w Warszawie i Kielcach. Stowarzyszenie w dalszym ciągu będzie wspierać 
jego rozwój.

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce

ROZDZIAŁ I : POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie  nosi  nazwę:  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Międzynarodowego  Ruchu ATD Czwarty 
Świat w Polsce, w dalszych postanowieniach Statutu zwane „Stowarzyszeniem”.

§ 2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, zawiązanym dla walki ze skrajnym ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym.

§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia  są  Kielce.  Terenem działania  jest  Rzeczpospolita  Polska.  Dla  realizacji 
celów  statutowych  stowarzyszenie  może  działać  na  terenie  innych  państw  z  poszanowaniem 
tamtejszego prawa. 

§ 4
Stowarzyszenie  jest  zawiązane  na  czas  nieograniczony.  Posiada  osobowość  prawną.  Działa  na 
podstawie  przepisów  ustawy  Prawo  o  stowarzyszeniach  (Dz.U.  z  1989  r.  nr  20,  poz.  104  z 
późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. 

§ 5
Stowarzyszenie  może  być  członkiem  organizacji  krajowych  i  międzynarodowych  o  podobnym 
charakterze  działania.  Dla  celów  współpracy  z  zagranicą  Stowarzyszenie  może  posługiwać  się 
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach. 

§ 6
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Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do 
prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II : CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§ 7
Celem  Stowarzyszenia  jest  przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  osób  i  rodzin,  a  także 
wspieranie  organizacyjne  i  finansowe rozwoju  oraz  działalności  Międzynarodowego Ruchu ATD 
Czwarty Świat.

§ 8
Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:
1. Osobiste, społeczne zaangażowanie swoich członków w pracy na rzecz osób doświadczających 
wykluczenia społecznego, w tym dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i ich rodzin, rodzin 
wielodzietnych zagrożonych skrajnym ubóstwem, osób bezdomnych i ich rodzin, osób bezrobotnych 
i ich rodzin, osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin, osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin.  
2.  Wspieranie  osób  i  grup  podejmujących  wspólnie  z  najuboższymi  walkę  z  wykluczeniem 
społecznym, zgodnie z ideą Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat.
3.  Podejmowanie  działań  na  rzecz  wyrównywania  szans  osób  i  rodzin,  o  których  mowa  w  
§ 8 pkt.1 , m.in. poprzez wspieranie ich i włączanie do życia społecznego.
4.  Podejmowanie  działań  i  poszukiwanie  nowych  rozwiązań  służących  zbliżeniu  osób  i  rodzin 
wykluczonych i pozostałych obywateli. 
5.  Podejmowanie  działań  mających  na  celu  rozpoznawanie  skali  zjawiska  ubóstwa  i  nowych 
obszarów  nędzy.  Docieranie  do  nowych  środowisk  doświadczających  nędzy  i  przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu tych osób i rodzin.
6. Wspieranie i reprezentowanie osób i rodzin, o których mowa w § 8 pkt.1 w zakresie ich praw, w 
sytuacjach kryzysowych, w których utracili zdolność samodzielnego działania.
7.  Podtrzymywanie  i  wspieranie  rozwoju  stałego  międzynarodowego  wolontariatu  Ruchu  ATD 
Czwarty Świat (m.in. poprzez rekrutację w Polsce, szkolenia, tworzenie skonsolidowanych zespołów 
wolontariuszy, przygotowanie do realiów pracy w innych krajach w ramach Ruchu ATD, jak również 
tworzenie właściwych warunków pracy w Polsce dla wolontariuszy ATD) 
8. Zapoznawanie z twórczością, ideami i działalnością założyciela Międzynarodowego Ruchu ATD 
Czwarty  Świat  -  Ojca  Józefa  Wrzesińskiego  oraz  prezentowanie  jego  dorobku  w  formie  m.in. 
spotkań, seminariów, publikacji.
9. Podejmowanie działań naukowo – badawczych oraz rozwijanie i upowszechnianie wiedzy w 
zakresach objętych celem działań Stowarzyszenia.
10. Inicjowanie poszukiwań naukowych oraz działań mogących wspierać uczestnictwo osób i rodzin 
wykluczonych w życiu społecznym.
11. Realizację programów społecznych, profilaktycznych,  kulturalnych i rekreacyjnych, jak również 
uczestnictwo w projektach, które są tożsame z misją Stowarzyszenia.
12. Informowanie społeczeństwa o działalności i zaangażowaniu członków Ruchu ATD Czwarty 
Świat w Polsce i na świecie. 
13. Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, naukowymi i społecznymi oraz innymi 
podmiotami stawiającymi sobie cele bliskie celom Ruchu ATD Czwarty Świat.
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14. Organizowanie i wspieranie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne wymiany doświadczeń w 
dziedzinach objętych celami Stowarzyszenia w kraju i za granicą,  w tym organizowanie spotkań, 
seminariów, konferencji, wystaw i debat publicznych.  
15. Przekazywanie dotacji na działalność grup i osób. 
16. Inne działania sprzyjające propagowaniu i rozwijaniu celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III : CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających.
1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej, mający pełną 
zdolność do czynności prawnych, którzy:

- zgłosili swoje przystąpienie do Stowarzyszenia Przyjaciół i uzyskali pisemną  rekomendację 
dwóch członków Stowarzyszenia,

- złożyli deklarację członkowską.
2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie Uchwały Zarządu.
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, udzielające pomocy w realizacji 
celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie Uchwały Zarządu.

§ 10
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszania wniosków i uwag oraz podejmowania inicjatyw,
c) uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia,
d) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
2.  Członkowie  wspierający mają  te  same prawa co  członkowie  zwyczajni  z  wyłączeniem prawa 
określonego w punkcie 1a). Mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 
Stowarzyszenia. 

3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegania postanowień regulaminu i statutu,
c) podporządkowania się uchwałom Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek członkowskich.

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

5. Członkostwo ustaje na skutek:
a) wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
b)  skreślenia  z  listy  członków  w  wyniku  orzeczenia  kary  wykluczenia  przez  Sąd
Koleżeński,
c)  uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego 
zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający kolejnych 6 miesięcy. Zarząd 
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po tym terminie udziela upomnienia, w którym wskazuje termin na spłatę zadłużenia i jeżeli w tym 
terminie należność nie zostanie uregulowana członkostwo ustaje, 
d)  śmierci członka.

6.   Od  uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub 
pozbawienia  członkostwa  zainteresowanym  przysługuje  prawo  odwołania  się  do  Walnego 
Zgromadzenia  Członków.  Uchwała  Walnego  Zgromadzenia  Członków  może  zostać  podjęta  na 
najbliższym Walnym Zgromadzeniu i jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV: ORGANIZACJA I WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 11
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub 
jawnym zależnie od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

3. Powołanie pierwszego składu Zarządu, określenie liczby jego członków oraz podziału funkcji, a 
także powołanie składu Komisji Rewizyjnej powierza się Zebraniu Założycielskiemu 
Stowarzyszenia.

§ 12
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest  Walne Zgromadzenie Członków.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w pierwszym kwartale 
każdego roku. O terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia wszystkich członków na co najmniej 
7 dni przed terminem. 

5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbywać w każdym czasie. Jest 
zwoływane przez Zarząd i z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 
co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia. 

6. Jeżeli w terminie określonym w punkcie 4 bądź w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku o 
zwołanie Zgromadzenia nadzwyczajnego Zarząd nie zwoła Zgromadzenia, obowiązek ten spoczywa 
na Komisji Rewizyjnej w terminie kolejnego miesiąca. 

§ 13
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
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2. Wybór członków Zarządu, Komisji  Rewizyjnej  i Sądu  Koleżeńskiego  oraz dokonywanie zmian i 
uzupełnień w ich składzie.
3. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 
Koleżeńskiego.
4. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o przyjęcie i skreślenie z listy członków.
6. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia oraz jego 
władze. 
7. Podejmowanie uchwał w sprawach działalności statutowej.
8. Uchwalanie zmian w statucie.
9. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
10. Uchwalanie Regulaminu postępowania Sądu Koleżeńskiego.
11. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 14
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum 
zwołuje się następne Walne Zgromadzenie Członków, którego termin może być wyznaczony o 
godzinę później tego samego dnia. Dla ważności podejmowanych wówczas uchwał nie jest 
wymagana obecność połowy członków.

2. Uchwały w sprawie zmiany statutu  oraz  rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawionych do głosowania.

§ 15
1.  Zarząd  Stowarzyszenia powoływany  jest  do  kierowania  całą  działalnością  Stowarzyszenia 
zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. 
2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Dokładną 
liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. 
3. Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród swoich członków prezesa i dwóch lub trzech zastępców 
prezesa oraz dokonuje podziału zadań wszystkich członków Zarządu.
4.  W  pracach  Zarządu,  z  głosem  doradczym,  uczestniczy  Przedstawiciel  Generalny 
Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat (Mouvement International ATD Quart Monde), który 
może wyznaczyć swego reprezentanta.

§ 16 
Do obowiązków Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół należy:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. Uprawnienia do 
składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia posiada dwóch 
członków Zarządu działających łącznie, w tym prezes lub zastępca prezesa.
3. Przyjmowanie nowych i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia.
4. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego 
Zgromadzenia.
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5. Organizowanie działalności gospodarczej.
6. Zatrudnianie pracowników. 
7. Kierowanie finansami Stowarzyszenia i jego majątkiem.
8. Opracowywanie sprawozdań z prac Zarządu.
9. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

§ 17
1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub zastępcy prezesa.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje prezes.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

§ 18
Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli odrębnym od Zarządu i nie 
podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej:
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
2. Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia,
b) nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 
zatrudnienia wobec członków Zarządu,
c) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

§ 19
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Zarządu,
b) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i zaleceniami odnośnie usunięcia 
stwierdzonych uchybień,
c) Składanie sprawozdań z działalności kontrolnej na corocznych Walnych Zgromadzeniach 
Członków oraz po upływie kadencji Zarządu,
d) Występowanie z wnioskami o absolutorium dla Zarządu na corocznych Walnych Zgromadzeniach 
Członków oraz na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym na koniec kadencji.

§ 20
Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  mają  prawo  uczestniczenia  w  posiedzeniach  Zarządu 
Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 21
1. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób (członków), nie będących członkami Zarządu ani Komisji 
Rewizyjnej Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

§ 22
Do obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy:
1. Orzekanie o odpowiedzialności organizacyjnej członków Stowarzyszenia w sprawach o naruszanie 
statutu.
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2. Wszczęcie postępowania na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, sformułowanego w formie 
uchwał.

§ 23
1. Tryb  postępowania Sądu Koleżeńskiego określa  regulamin  uchwalony przez Walne 
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, 
które należy złożyć w terminie 14 dni od ogłoszenia lub doręczenia orzeczenia przez członka 
Zarządu.

ROZDZIAŁ V : MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 24
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) z dobrowolnych składek i darowizn członków Stowarzyszenia,
b) z ofiar pieniężnych i rzeczowych innych osób fizycznych i prawnych, 
c) z dotacji i subwencji lokalnych, narodowych i międzynarodowych,
d) z działalności statutowej odpłatnej,
e) z działalności gospodarczej, z której dochód służy realizacji celów statutowych i nie może być 
przeznaczony do podziału między jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich,
f)  ze  zbiórek  pieniężnych,  kwest  ulicznych,  aukcji  itp.  działań  pozwalających  na  zwiększenie 
zasobów materialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
g) oraz dochodów z majątku Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Zabronione jest:
a)  udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do 
jego członków, pracowników oraz ich osób bliskich, z którymi pozostają w związkach małżeńskich 
albo  w  stosunkach  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki 
lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób 
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to 
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach,
c)  wykorzystywanie  majątku  Stowarzyszenia na rzecz  członków lub  pracowników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

§ 25
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w 
obowiązujących przepisach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2.  Dochód  z  własnej  działalności  gospodarczej  może  zostać  przeznaczony  na  realizację  celów 
statutowych  i  nie  może  być  przeznaczony  do  podziału  pomiędzy  członków  Stowarzyszenia  lub 
pracowników oraz członków ich rodzin.
3.  Stowarzyszenie  może  prowadzić  odpłatną  działalność  statutową zgodnie  z  ustawą   z  dnia  24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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§ 26
1. Właścicielem całego majątku jest Stowarzyszenie jako osoba prawna.
2. Dysponentem majątku jest Zarząd, który na mocy swego upoważnienia podejmuje zobowiązania 
majątkowe i finansowe.
3. Dokumenty dotyczące obrotu majątkowego i finansowego uzyskują moc prawną po podpisaniu 
przez  dwóch  członków  Zarządu,  działających  łącznie,  w  tym  prezesa  lub  zastępcy  prezesa  -  z 
wyjątkiem decyzji odnoszących się do likwidacji majątku na skutek likwidacji Stowarzyszenia.
4.  W  przypadku  likwidacji  Stowarzyszenia  majątek  przeznacza  się  na  cele  określone  uchwałą 
Walnego Zgromadzenia Członków, zgodnie z ustawą  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

ROZDZIAŁ VI: Postanowienia końcowe

§ 27
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub w 
innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Sposób likwidacji Stowarzyszenia określa Walne Zgromadzenie Członków.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o 
Stowarzyszeniach. 
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Aneks 2:
Wytyczne w sprawie zabezpieczenia finansowego
i szkoleń Stałych Wolontariuszy ATD w Polsce 

(wersja robocza 26 marca 2011)

• ATD tworzy ten system zabezpieczenia finansowego i szkoleń Stałych Wolontariuszy w oparciu o 
prawo krajowe.

• Odpowiedziałność za sprawy finansowe ponoszą ,,Starsi Stali Wolontariusze'' (,,Assisiens'' - stali 
wolontariusze zatrudnieni/zaangażowani więcej niż 5 lat) i stali wolontariusze odpowiedzialni za 
Stowarzyszenie Międzynarodowego Wolontariatu ATD zarejestrowane we Francji.

• Podstawowe zabezpieczenie finansowe jest takie samo dla wszystkich Stałych Wolontariuszy, jeśli są 
zaangażowani jako Stali Wolontariusze ATD więcej niż jeden rok. (niezależnie od kwalifikacji, 
odpowiedzialności, czasu pracy...).
Oznacza to, że każdy liczy się tak samo, że « człowiek jest człowiekiem » oraz że podstawową cechą 
miedzynarodowego wolontariatu jest współodpowiedzialność (nie tylko w obliczu konkretnych zadań, 
ale jest to ogólny duch wspomagania się nawzajem) 

• Podstawowe zabezpieczenie finansowe wraz z dofinansowaniami powinny umożliwić Stałemu 
Wolontariuszowi pełne zaangażowanie się w działalność ATD (bez konieczności podejmowania 
drugiej « pracy », by uzupełnić swoje dochody).

• Podstawowe zabezpieczenie finansowe i dofinansowania powinny pozostać na poziomie, który jest 
znakiem solidarności z tymi grupami społecznymi, które muszą żyć za minimalną pensję lub korzystać 
z pomocy społecznej. 

• Zabezpieczenie finansowe Stałych Wolontariuszy pracujących krócej niż rok realizowane jest w 
ramach przedłużanych co miesiąc kontraktów cywilno-prawnych (umowa zlecenie).
Zabezpieczenie finansowe Stałych Wolontariuszy pracujących ponad rok realizowane jest w ramach 
umowy o pracę na czas określony bądź nieokreślony.

• Jeżeli specjalne okoliczności sprawią, że Stały Wolontariusz uzyskuje miesięczne wynagrodzenie 
większe niż « podstawowe i dodatkowe zabezpieczenie finansowe », to zobowiązany jest przekazać 
nadwyżkę finansową stowarzyszeniu (by wspomóc finansowanie innych wolontariuszy).

• Finansowe i administracyjne zabezpieczenie wolontariuszy powinno obejmować składki emerytalno-
rentowe, składki zdrowotne i wynagrodzenie w czasie choroby. Stowarzyszenie Międzynarodowego 
Wolontariatu ATD zarejestrowane we Francji we współpracy ze stałą ekipą w Polsce monitorują te 
sprawy w celu zwiększenia zabezpieczenia wolontariuszy. 

• Podstawowe zabezpieczenie finansowe i dofinansowania obejmują prawo do urlopu i dni wolnych 
według prawa krajowego (wolontariusze mają prawo wybrać termin urlopu, ale po uzgodnieniu tego z 
zespołem Stałych Wolontariuszy, do którego należą). W zespole ATD w Warszawie wygląda to 
obecnie tak: zasadniczo 3 tygodnie urlopu w lecie, jeden tydzień w okresie noworocznym i możliwość 
5 dni wolnych w ciągu roku.
Według kodeksu pracy (art. 152 - 154) obowiązującego w Polsce osobie, która ma staż pracy powyżej 
10 lat (w co włącza się czas edukacji) przysługuje 26 dni roboczych urlopu, przy czym minimum 10 
dni roboczych powinno być wykorzystanych w ciągu - co oznacza pełne 2 tygodnie. Osobie z 
mniejszym niż 10-letni stażem pracy przysługuje  20 dni roboczych urlopu.
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• Od kwietnia 2009 polskie stowarzyszenie wykupuje dla zatrudnionych ponad rok Stałych 
Wolontariuszy ubezpieczenie zdrowotne gwarantujące im dostęp do prywatnej opieki medycznej.
Do 1 kwietnia 2012 stowarzyszenie obowiązuje zawarta z Ergo Hestia umowa uprawniająca do 
korzystania z opieki zdrowotnej w placówkach sieci Lux Med. Abonament miesięczny wykupywany 
przez stowarzyszenie wynosi od 170 do 200 zł na osobę, w zależności od jej sytuacji zdrowotnej.
Dyskusja na temat tego rozwiązania oraz  decyzja o jego utrzymaniu lub zmianie podjęte zostaną w 
roku 2012 w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Międzynarodowego Wolontariatu ATD. 

• W 2010 roku  Stowarzyszenie Międzynarodowego Wolontariatu ATD zarejestrowane we Francji 
rozpoczęło prace badawcze na temat sytuacji emerytowanych Stałych Wolontariuszy na całym 
świecie. Wnioski z tych prac dostępne będą w roku 2011 lub 2012. Na ich podstawie zdefiniowane 
zostaną nowe rozwiązania Międzynarodowego Wolontariatu ATD gwarantujące, na ile to możliwe, 
zaangażowanym długoterminowo wolontariuszom  wystarczająco wysokie emerytury. 

W oczekiwaniu na wnioski płynące z podjętych badań  ATD Polska zaproponowało rozwiązanie 
tymczasowe, uzupełniając wysokość emerytury zagwarantowanej przez polskie prawo (ZUS). Stali 
Wolontariusze pracujący dłużej niż rok otrzymywac będą dodatek emerytalny w wysokości 200 zł 
miesięcznie. Stali Wolontariusze sami wybierają najlepsze ich zdaniem rozwiązanie  zabezpieczające 
ich przyszłe emerytury. To tymczasowe rozwiązanie oceniane będzie w roku 2012 bądź wcześniej, w 
zależności od  decyzji podjętych na poziomie Międzynarodowego Ruchu ATD.

• Kwestia szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych Stałych Wolontariuszy zaangażowanych w Polsce jest 
odpowiedzialnością zbiorową wziętą na siebie przez: Delegację Europejską, «Pôle Formation » 
Międzynarodowego Ruchu, Stowarzyszenie Międzynarodowego Wolontariatu ATD zarejestrowane we 
Francji oraz zespół Stałych Wolontariuszy, do którego należą.

Szkolenia Stałych Wolontariuszy pracujących krócej niż rok mają na celu głównie poznanie specyfiki 
działania Ruchu ATD, jego filozofii oraz metod pracy. Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych 
możliwe jest, o ile szkolenia te odpowiadają na potrzeby zespołu Stałych Wolontariuszy, do którego 
oni należą.

• Stali Wolontariusze pracujący dłużej niż rok zastanawiają się nad potrzebami szkoleń wewnętrznych i 
zewnętrznych w porozumieniu z ekipą Delegacji Europejskiej oraz zespołem Stałych Wolontariuszy, 
do którego należą. Jeżeli uczestniczą w szkoleniach w ramach swojego zaangażowania w działalność 
Ruchu ATD, zobowiązani są do pozostania w dialogu z ekipą  « Pôle formation », aby swoim 
doświadczeniem wzbogacić prace badawcze prowadzone przez Międzynarodowy Ruch w celu stałego 
doskonalenia formacji Stałych Wolontariuszy.

• Wspólną odpowiedzialnością wszystkich Stalych Wolontariuszy jest indywidualne i kolektywne 
szukanie funduszy dla Międzynarodowej Grupy Stałych Wolontariuszy ATD (funduszy na 
zabezpieczenia finansowe oraz szkolenia). 

• Ten Dokument zostanie wdrożony, jeśli zajdzie taka potrzeba, w nadchodzących latach. Każdego roku 
przed kwietnia, wielkość pomocy finansowej zostanie skorygowana, jeśli inflacja w kraju okaże się 
rosnąca. (Indywidualne zabezpieczenie podstawowe +4 % od 1 kwietnia 2011 - Dofinansowanie do 
zakwaterowania +5%  od 1 kwietnia 2011 – według danych GUS).

• Zaangażowanie się w Stały Wolontariat ATD w Polsce powinno być rozumiane jako stopniowe 
odkrywanie Stałego Wolontariatu Międzynarodowego utworzonego przez Józefa Wrzesińskiego i 
Międzynarodowy Ruch ATD. Poza wyjątkowymi przypadkami, każda osoba wchodząca na tę drogę w 
ramach ATD Polska po kilku miesiącach pracy w kraju zostanie zaproszona do dołączenia do którejś 
ekipy ATD w innym kraju europejskim albo poza Europą. Maksymalny czas pracy w Polsce w tej 
pierwszej fazie zaangażowania w Stały Wolontariat to okres od dwóch do dwu i pół roku (nie licząc 
sytuacji zupełnie wyjątkowych). Te okres może być oczywiście krótszy i skierowanie do pracy w 
ekipie ATD za granicą może być rozważane już po sześciu miesiącach stażu odbytego w Polsce.
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Posiedzenia Stałego Wolontariatu – Lato 2009 

O stałym wolontariacie w międzynarodowym ruchu ATD

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, 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,  znajduje  się  w  samym  sercu 
zaangażowania  podejmowanego  przez  stałych  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  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.

Stali  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.
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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. 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 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
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Zabezpieczenie finansowe Stałych Wolontariuszy (pracujących więcej niż jeden 
rok) w Polsce od 01.04.2011 (niezależnie od kraju, z którego pochodzą) 

  Indywidualne zabezpieczenie podstawowe: 1360 zł (netto)

  Indywidualny dodatek emerytalno-rentowy:  200 zł (netto)

 Dofinansowanie do zakwaterowania:

- jesli zakwaterowanie jest w budynku/mieszkaniu należącym do ATD: 0 zł.
- jesli zakwaterowanie jest w ramach wspólnego projektu ATD, ale nie w budynku/mieszkaniu 
należącym do ATD: koszty pokrywane są przez ATD
- jesli zakwaterowanie jest w budynku/mieszkaniu wybranym przez wolontariusza: po 
porozumieniu z koordynatorem ATD Polska - od 100 do 680 zł dla każdego wolontariusza 
miesięcznie.

W każdej z trzech powyższych sytuacji Stali Wolontariusze sami płacą za media (woda, 
ogrzewanie, elektryczność, gaz, telefon, internet, telewizję kablową, ubezpieczenie 
mieszkania- jeśli potrzebne i możliwe)

 Dofinansowanie transportu: w Warszawie: Stałym Wolontariuszom pracującym 
więcej niż jeden rok, ATD będzie pokrywać koszty zakupu biletu okresowego (Karta ZTM)

 Dofinansowanie z powodu posiadania dzieci (ATD bierze pod uwagę przysługujące 
rodzinie państwowe dofinansowanie)
- dzieci w wieku od 0 do 12 lat (do gimnazium): 330 zł miesięcznie na każde dziecko 
- dzieci w wieku od 13 do 19 lat (do matury): 545 zł miesięcznie na każde dziecko 
- studenci – jeśli potrzebne (do obrony magisterskiej lub ukończenia 24 lat):  do ustalenia.

 Specjalne potrzeby (ATD bierze pod uwagę przysługujące obywatelom państwowe 
dofinansowania i dyskutuje na ten temat ze Stałymi Wolontariuszami indywidualnie)

Przykładowo: dofinansowanie do urządzenia się za granicą, jeśli potrzebne, sfinansowanie 
lekcji językowych, wyjątkowe koszty leczenia...
Te specjalne potrzeby sa ustalane z małą grupą Starszych Stałych Wolontariuszy (Assisiens) 
wolontariuszy odpowiedzialnych za Stowarzyszenie Międzynarodowego Wolontariatu ATD 
Czwarty Świat zarejestrowane we Francji.

Zabezpieczenie finansowe Stałych Wolontariuszy (pracujących mniej niż jeden 
rok) w Polsce od 01.04.2011 

 Indywidualne zabezpieczenie podstawowe: 
Od 1 do 3 miesięcy: 545 zł  (netto)
Od 4 to 12 miesięcy: 875 zł  (netto)

 Dofinansowanie do zakwaterowania:

- jesli zakwaterowanie jest w budynku/mieszkaniu należącym do ATD: 0 zł.
- jesli zakwaterowanie jest w ramach wspólnego projektu ATD, ale nie w budynku/mieszkaniu 
należącym do ATD: koszty pokrywane są przez ATD
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- jesli zakwaterowanie jest w budynku/mieszkaniu wybranym przez wolontariusza: po 
porozumieniu z koordynatorem ATD Polska - od 100 do 680 zł dla każdego wolontariusza 
miesięcznie.

W każdej z trzech powyższych sytuacji Stali Wolontariusze sami płacą za media (woda, 
ogrzewanie, elektryczność, gaz, telefon, internet, telewizję kablową, ubezpieczenie 
mieszkania- jeśli potrzebne i możliwe)

 Dofinansowanie transportu: w Warszawie: Stałym Wolontariuszom po 6 
miesiącach zaangażowania, ATD będzie pokrywać koszty zakupu biletu okresowego (Karta 
ZTM)

 Dofinansowanie z powodu posiadania dzieci po 6 miesiącach zaangażowania:
               (ATD bierze pod uwagę przysługujące rodzinie państwowe dofinansowanie)

- dzieci w wieku od 0 do 12 lat (do gimnazium): 330 zł miesięcznie na każde dziecko 
- dzieci w wieku od 13 do 19 lat (do matury): 545 zł miesięcznie na każde dziecko 
- studenci – jeśli potrzebne (do obrony magisterskiej lub ukończenia 24 lat):  do ustalenia.

(wersja robocza 20 marca 2011) -1 Kwietnia 2011 
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Aneks 3:
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Aneks 4: 

Przesłanie młodych – pokolenie 2010
My, młodzi Europejczycy, pragniemy się zwrócić do przedstawicieli władz lokalnych, 
krajowych i europejskich oraz do zwykłych obywateli. 

My, młodzi mieszkańcy ubogich osiedli i bogatych dzielnic,
My, młodzi imigranci, młodzi bezdomni, młodzi, którzy przejęli obowiązki opiekunów rodzin,
My, młodzi bezrobotni, młodzi bez wykształcenia, młodzi studenci i pracownicy,
My, młodzi, którzy buntujemy się przeciwko niesprawiedliwości i solidaryzujemy się z osobami 
doświadczającymi wykluczenia, 
Wszyscy pragniemy lepszej przyszłości!
Światu, który wyklucza, który podkopuje wiarę we własne siły,
Światu rządzonemu przez pieniądz,
Chcemy wykrzyczeć naszą odrazę i  gniew:
„Najgorsza jest świadomość, że ma się nas za nic, że nasze życie nie ma dla nikogo wartości. Oto  
co jest najgorsze.”

Trudno nam zrozumieć ten świat, jednak pragniemy odnaleźć w nim swoje miejsce. 

By znaleźć swoje miejsce,
Potrzebujemy miejsc i osób, dzięki którym będziemy mogli się rozwijać. 
Jednym z takich miejsc powinna być szkoła.
Nie możemy dłużej akceptować szkoły, która pogłębia nierówności między uczniami i tłamsi ich 
osobowość. 
„Kto nie potrafi się przystosować do szkoły, jest odrzucany... Tych, którzy się buntują trzeba 
wysłuchać, poświęcić trochę czasu by ich poznać, a nie lekceważyć ”.
„Kiedy w życiu doświadcza się poważnych trudności, trudno skupić się na nauce.”
Chcemy szkoły, która bierze pod uwagę rzeczywistość, w której żyjemy, 
Chcemy szkoły, która otwiera nas na świat.
Taką szkołę musimy stworzyć razem.  

Trudno nam zrozumieć ten świat, jednak pragniemy odnaleźć w nim swoje miejsce.

.../...
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Często kierowani jesteśmy na szkolenia, które nie odpowiadają naszym aspiracjom i dlatego nie 
spełniają one swojej roli. 
Nieraz to okoliczności życiowe  stają się przeszkodą w ukończeniu szkolenia niezbędnego do tego, 
aby znaleźć pracę.  
„ W urzędzie pracy narzucono mi szkolenie ze sprzedaży, które mnie nie interesowało, bo tam gdzie  
chciałem się dostać, nie było już miejsc, no więc się obijałem.”
„Kiedy nie ma się stałego adresu, trudno znaleźć pracę, a bez pracy nie ma mieszkania.” 
„Wciąż wymaga się doświadczenia, więc jak nie masz dyplomu i nigdy nie pracowałeś, to nie masz 
szans.”
W jaki sposób zdobyć godziwą pracę zaraz po ukończeniu nauki?
W jaki sposób zdobyć godziwą pracę, jeżeli nie ma się właściwego wykształcenia?
Chcemy być włączeni w rynek pracy i docenieni jako pracownicy.  
Trudno nam zrozumieć ten świat, jednak pragniemy odnaleźć w nim swoje miejsce.

Niektórzy z nas doświadczają trudności ponad siły.
Inni mają łatwiejsze życie.
Wszyscy jednak odrzucamy każdą formę dyskryminacji. 
Nie chcemy żyć w społeczeństwie, w którym przynależność do określonej społeczności czy 
dzielnicy, staje się piętnem i izoluje nas od reszty społeczeństwa.
„Mam wielu kumpli, którzy nie chcą głosować. Ja chodzę, aby spełnić swój obywatelski obowiązek,  
ale nie wierzę, że to coś zmieni.”
„Gardzi się tymi, którzy rozrabiają, a nie powinno tak być.” 
Trudno nam zrozumieć ten świat, jednak pragniemy odnaleźć w nim swoje miejsce.

Nie możemy pozwolić na to, aby  zwyciężyły niesprawiedliwość i nędza.  
Nie jesteśmy nierobami. Nie jesteśmy  wandalami.  Nie jesteśmy aspołeczni. 
Walczymy z niesprawiedliwością poprzez codzienne gesty solidarności. Nasze życie jest tego 
żywym świadectwem. 
„Gdy moi przyjaciele potrzebują jedzenia, bo nawet tego im brakuje, zawsze im pomagam.”
„Chcę zostać pracownikiem socjalnym po to, żeby pracować z dziećmi, które jak ja mają trudne 
życie.”
„Pewien młody człowiek zaczął sprzątać trawniki w swojej okolicy, wkrótce dołączyli do niego inni.” 
Szukamy swojego miejsca w świecie.

Wiemy, że potrzebujemy do tego innych ludzi. 
Pochodzimy z różnych środowisk, 
Ale chcemy żyć razem w naszych miejscowościach i dzielnicach. 
Wierzymy, że  przezwyciężając nasze lęki i wzajemne uprzedzenia, możemy dokonać zmian. 
Odważyliśmy się rozmawiać, aby zrozumieć siebie nawzajem.
To przesłanie to owoc spotkań, podczas których każdy z nas mógł się czuć wysłuchany i szanowany. 

MY, OBYWATELE EUROPY W KAŻDYM WIEKU, MARZYMY O SPRAWIEDLIWYM ŚWIECIE. 
DZIAŁAJMY WSPÓLNIE BY STAŁ SIĘ MOŻLIWY!

www.pokolenie2010.pl  -  www.atd.org.pl
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Aneks 5:
Anna Osinska – koordynator  EAPN, wolontariuszka Ruchu ATD

Przesłanie Polskiej delegacji na Spotkanie Osób
Doświadczających Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego 

Bruksela 25-26 czerwca 2010

Oto jest tekst, który ma pomóc aby zabrać głos w Brukseli; 
Osobiście i jako delegacja polska na IX Spotkanie w dniu 25-26 czerwca 2010

Wersja skrócona

Wszystko jest ze sobą w życiu powiązane ; trudno oddzielić trudności rodzinne, 
długi, kłopoty z mieszkaniem i pracą, niski zasiłek i brak pieniędzy na leczenie: 

I. Rodzina- mieszkanie- praca - długi 

Modne dzisiaj w Polsce hasło ; wspieranie rodziny wydaje się, że źle się sprawdza szczególnie, jeśli 
chodzi o życie rodzin biednych . Przyjrzymy się historii ojca w relacji z rodziną. Mężczyzny , który 
uważa, że jego zadaniem jest zapewnienie wsparcia i utrzymania rodzinie. Kiedyś nie mógł temu 
sprostać, odsunął się od rodziny, był bezdomny bo nie chciał stanowić sobą dodatkowego ciężaru. 
Wiedział, że samotna matka otrzyma większe wsparcie finansowe od pomocy społecznej i że dzieci 
będą miały przynajmniej jeden posiłek w szkole. Chciał aby jego rodzina  miała godne życie. Potem 
sąd przyznał mu alimenty i  zgodził się  bez oporu. Czuł, że to jest jego obowiązek. Wtedy, pieniądze, 
to było jedyne, co mógł im dać. Pomoc społeczna zaproponowała im mieszkanie w niebezpiecznej 
części miasta, chłopcy mieli pójść do nowej szkoły, która nie cieszyła się dobra opinią. Wraz z żoną 
chcieli  dać synom jak najlepsze szanse; naukę w dobrej  szkole,  możliwości uprawiania sportu w 
miejskim   klubie,  spokojny  powrót  do  domu.  Zrezygnowali  z  proponowanego  mieszkania 
socjalnego  ,  decydowali  się  na  wynajmowanie  wiedząc  ,że  jest  to  ponad  ich  siły.  W  sytuacji  
niepewności mieszkaniowej ale także  z powodu długów czują się podobnie jak  ludzie bezdomni, 
niepewni swego jutra.  

Nasze pomysły rozwiązań:

• Konieczny jest dla biednych rodzin dostęp do niedrogich mieszkań w dobrych dzielnicach, 
gdzie są dobre szkoły i bezpieczne otoczenie dla ich dzieci. Nie można mówić o ochronie 
rodziny, jeżeli nie ma ona gdzie mieszkać. Braki mieszkaniowe prowadzą do rozbicia rodziny.

• Powinny być większy zasiłek rodzinny, który bierze pod uwagę potrzeby rodziny. Nie tylko 
wyżywienie, ale mieszkanie, media. Powinien być ustalony z osobami, które z niego musza 
korzystać i z profesjonalistami, razem. 

• Należy  cały  czas  powtarzać,  jaką  wielką  rolę  do  spełnienia  w  życiu  każdego  człowieka 
rodzina. Bez rodziny nie ma nic. Szkoda, że pracownicy socjalni nie  dostrzegają miłości w 
rodzinie a widzą niepomalowane ściany.

•  Czy nie byłoby lepiej gdyby pracownik socjalny pytał się ojca: „Co mogę dla Ciebie 
zrobić,  abyście  byli  w  rodzinie  szczęśliwi?”.  Byłby  to  dowód  zaufania  z  jego  strony  a 
tymczasem on  kiedy wchodzi do mieszkania to tylko rozgląda  co jest, a czego nie ma; w ten 
sposób ocenia nas.

• W Polsce jest z naszej strony taka sugestia; administracja lokalna mówi stale o braku wolnych 
mieszkań  socjalnych.  A jednocześnie  biura  nieruchomości  mają  dużo  mniej  atrakcyjnych 
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ofert, na które nie ma chętnych. Agenci nieruchomości chętnie by te mieszkania wynajmowali 
dla gminy (gdyby otrzymywali od gminy bezpośrednio opłaty za wynajem) ale właściciele 
mówią, że im się to nie opłaca bo jak tyle ludzi mieszka to musza płacić większy podatek. 
Czy jest możliwa zmiana w tym kierunku? Czy można liczyć na jakaś współpracę między 
sektorem  prywatnym  a  administracją  np.  dzielnicy,  w  sprawie  użytkowania  wolnych 
mieszkań,  które  długo  stoją  puste?  To  byłyby  jakieś  nowe  możliwości  rozwiązywania 
wiecznego w całej Polsce braku mieszkań.

Trudne sytuacje rodzin wielodzietnych. 
Zastanawiamy się dlaczego w rodzinie wielodzietnej rodzice nie są wspierani przez państwo tak aby 
móc dać dobry  strat wszystkim swoim dzieciom . Często właśnie  wynikiem trudności finansowych 
rodziców są kłopoty  dzieci  w szkole, a z czasem opuszczenie szkoły przez młodych ludzi, potem 
wczesne związki, niechciane ciąże, brak pracy, długi, uzależnienia, bezradność. Człowiek , który ma 
trudności robi inne błędy może to się skończyć  więzieniem. Po wiezieniu traci wszystko co miał. 
Rodzina nie chce  go wspierać,  nie ma  gdzie mieszkać. Idzie się do schroniska. A tam jak nie ma 
pieniędzy musi odpracowywać swój pobyt. To nie jest dziwne ,ze trzeba pracować poza tym, kiedy 
jest się chorym.

W schronisku jest się całkowicie uzależnionym od dobrej woli administratora, nie ma się żadnego 
wyboru albo jest ulica. Nikt się nie pyta czy to co robię mi odpowiada, trzeba  zaakceptować warunki 
. Im bardziej jesteś biedny tym mniej masz wolności. W schronisku nie masz nic  do powiedzenia. 
Tutaj nikt  cię nie słucha, nikt nie pyta o to co jest  dla ciebie ważne. Na przykład  spotkanie z 
dziećmi… Osoby bezdomne postrzegane są często jako oderwane od rodziny, bez więzów, bez 
zdolności, bez emocji. A przecież  wychodzenie z bezdomności może się odbywać poprzez 
nawiązywanie kontaktu z rodzina. W domach dla osób bezdomnych nie ma warunków  na to aby 
godnie przyjąć rodzinę, spotkać się z dziećmi. Z tych powodów wiele osób woli  mieszkać na działce, 
spać na ulicy, na dworcu. Tam jest więcej swobody.

Dlaczego matka boi się zgłosić do pomocy społecznej w obawie ,że zostaną jej odebrane dzieci?
 U mnie  w sąsiedztwie  jest  kobieta  z  pięciorgiem dzieci,  widzę ja  zupełnie  inaczej  niż  osoby z 
pomocy społecznej. Dla mnie jest cudowną matką, która troszczy się o swoje dzieci .Tam bieda aż 
piszczy a ona nie chce zwrócić o pomoc do opieki społecznej, bo się boi, że  jej dzieci zabiorą. Nie 
wiem skąd bierze się taki różny punkt widzenia człowieka w biedzie. 

II. Mieszkalnictwo

PAŃSTWO SAMO PRODUKUJE BEZDOMNYCH i  nie dba o swoich obywateli 

Mieszkania powinny być dostępne dla wszystkich po cenach takich, aby nie powodowały długów. 
Szczególnie ważne wydaje się budowanie mieszkań socjalnych dla osób które maja niskie dochody, 
kłopoty ze zdrowiem, bo nawet pracując całe życie nie mogą sobie kupić czy wynajmować drogich 
mieszkań na ciągle nieuregulowanym rynku nieruchomości.  Mieszkania te nie muszą być w tzw. 
podwyższonym standardzie, ale muszą zapewniać godne warunki życia, bezpieczne otoczenie, ceny 
które nie zagrażają przyszłym właścicielom. Chodzi o to, aby osoby nie tylko otrzymały mieszkanie, 
ale aby stać je było na opłaty z nim związane.

Czy ktoś z urzędników wie ,jak układa się życie kogoś kto jest zmuszony do mieszkania w sytuacji 
nieuregulowanej prawnie aby nie być bezdomnym? Czy opieka społeczna wie jak czuje się ktoś kto 
nie ma się gdzie mieszkać, kiedy  w końcu zajmuje  puste mieszkanie?  Osoby bezdomne dzisiaj nie 
koniecznie były zawsze w takiej sytuacji, czasami wystarczy w życiu jeden zły przypadek i wszystko 
się zmienia. 
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Można  powiedzieć,  że  wiele  osób  niesie  na  plecach  taki  worek  z  problemami.  To  nie  tylko 
bezdomność, ale i problemy ze zdrowiem itd. 

Nasze proponowane rozwiązania

● Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie bo ludzie odchodzą.
● Nie wyrzucać ludzi na bruk, tylko dać szansę odpracowania
● By bezdomny nie był odsyłany z pokoju do pokoju z kwitkiem.
● Jeśli bezdomny odejdzie ze schroniska to traci punkty, a nie powinno tak być.
● Nie powinno być tyle formalności i przeszkód w uzyskaniu mieszkania.
● Żeby w schroniskach poprawić warunki, żeby nie zapominać o godności człowieka.
● Żeby wyjść z bezdomności schroniska nie powinny ściągać pieniędzy, tylko pomagać wyjść z 

bezdomności. 

W momencie,  kiedy  człowiek  walczy  z  bezdomnością  potrzebna  jest  przede  wszystkim 
wiedza  o  tym  co  mu  się  należy   a  co  nie.   I  to  nie  chodzi  nawet  o  jakieś  konkretne 
umiejętności, ale przez pierwsze miesiące należy go uczyć tego jak należy rozmawiać, pomóc 
wyrobić  pewne  nawyki.  Do  tego  bardzo  dobrze  sprawdza  się  chociażby  wolontariat,  bo 
człowiek musi codziennie coś zrobić, jest odpowiedzialny za coś i robi to poza godzinami 
swojej pracy. Człowiek musi też zawsze pamiętać to, kim był. To wszystko bardzo pomaga w 
utrzymaniu swojej pracy.

III. Meldunek 

Meldunek  jest ciągle nie wyjaśnioną oficjalnie kwestią,  to świetna okazja do manipulacji 
ludźmi przez urzędników . Wydaje się że pracodawcy, administracja państwowa korzysta z 
tego faktu niejasności i wykorzystuje dawną konieczność wymagania  meldunku przeciwko 
osobom biednym, ludziom bez pracy, czy w złym zdrowiu.

Nasze propozycje rozwiązań: 

● Czy nie można wprowadzić tymczasowego innego dokumentu, który byłby formą 
potwierdzającą zaufanie  do człowieka. 

● Ludzie  bezdomni  mogli  by  założyć  swoją  spółdzielnię.  Razem  budować  blok.  Takie 
rozwiązanie miałoby wiele korzyści: ludzie bezdomni dostają pracę, angażują się w coś bo 
budują dla siebie dom. Nie chodzi o to, żeby wszystko im dać, oni muszą po prostu mieć 
warunki żeby zacząć działać, robić coś i pracować nad zmianą swojego losu. Ale bezzwrotne 
pożyczki dostają biznesmeni nawet do 300 000 złotych a nie osoby, które nic nie mają. 

● Mieszkalnictwo  wspólnotowe:  miasto,  gmina,  organizacje  pozarządowe  razem  powinny 
korzystać z funduszy społecznych. W takiej sytuacji miasto może pożyczyć / wziąć pieniądze 
z funduszu i  zbudować mieszkania.  Natomiast organizacje pozarządowe, które działają na 
rzecz osób biednych powinny wybierać osoby do tych mieszkań. Jednak to nie mogę być 
organizacje, które zajmują się osobami bezdomnymi. Byłyby to specjalne organizacje, które 
wraz z miastem przygotowują projekt, dbałyby o te mieszkania, aby ludzie nie zostali z nich 
wyrzucani, a jednocześnie, żeby nie dewastowali tych mieszkań. Organizacje te mogłyby też 
kontrolować inne organizacje, które zajmują się bezdomnymi, oceniać pracę noclegowni czy 
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schronisk. Mieszkalnictwo powinno być formą terapii dla osób dotkniętych ubóstwem tak, 
aby one mogły przejść na swoje mieszkanie.

● Bez partnerstwa: rząd – miasto – organizacja nie da się w Polsce zrobić nic.

IV. Długi to w praktyce oznacza, że ma się do wyboru, między jedzeniem a 
zapłaceniem za prąd

Urzędnicy  bankowi  namawiają  do  brania  kredytów,  i  jeszcze  dodatkowo  sprzedają 
ubezpieczenia tych kredytów, które potem okazują się bezużyteczne!
W banku do którego przychodzi renta inwalidzka, a urzędniczka świetnie zna klienta od wielu 
lat,  wie  że  miał  trudności  z  pracą,  teraz  kiedy zaczął  pracować  namawia  go  na  wzięcie 
kredytu z ubezpieczeniem, twierdząc ,że nawet jak straci prace to nie ma ryzyka bo firma 
ubezpieczeniowa za niego kredyt zapłaci. Tak oczywiście nie jest!
W stosie dokumentów , trudno jest doczytać się wszystkich kruczków napisanych małymi 
literami. Trudno jest to wszystko zrozumieć, nawet prawnik ma z tym kłopoty.
Czy język „bankowy” nie powinien być jasny i przejrzysty dla wszystkich? Czy każdy  klient 
nie jest ważny dla banku?
Kiedy ma się długi, nikt nie wyciągnie ręki żeby kredyt umorzyć albo pozwolić na spłacanie 
minimalnej kwoty tak ,aby jeszcze starczało na życie . Brak jest rzetelnej pomocy prawnej 
nieodpłatnej dla takich osób.

V. Kontakty z pomocą społeczna i organizacjami:

Często w kontaktach z organizacjami i pomocą społeczną odczuwamy wstyd, 
uzależnienie, brak szacunku, nie jest szanowana nasza godność, wolność, nie ma do nas 
zaufania …
Mamy  poczucie  ,że  „nikogo  nie  interesują  nasze  prawa.  Jedna  osoba  mówi  tak:  kiedy 
pokazuję Kartę Praw Człowieka,  która zobowiązuje do szczególnej  opieki,  do szczególnej 
pomocy jako człowiekowi  wychodzącemu z  bezdomności,  to  mówią  nam ,  że  ich  to  nie 
interesuje.  Nie  interesuje  ich  Konstytucja,   nie  interesuje  Karta  Praw  Człowieka.  Mamy 
siedzieć i czekać w kolejce na swoje mieszkanie.” 
gdzie tu są prawa?

VI. Leczenie jest dla bogatych 

Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej powinni mieć wszyscy w całej Polsce! A szczególnie 
osoby ubogie oraz nie powinien być on ograniczony do miejsca zamieszkania szczególnie dla tych 
osób , które szukają pracy w całej Polsce. 
Matki dzieci niepełnosprawnych często są zmuszone zrezygnować z pracy – przyznawane wówczas 
świadczenie  pielęgnacyjne wynosi 520 zł. miesięcznie. Niestety ostatnio obserwujemy , że lekarze 
orzecznicy nie orzekają o konieczności sprawowania stałej opieki nad dzieckiem np. z Zespołem 
Downa. 

Nie jest możliwe ,ze jak ktoś traci pracę to traci też ubezpieczenie. Osoby po 50tce mają kłopoty ze 
znalezieniem pracy a to one częściej chorują i wówczas potrzebują ubezpieczenie, i opiekę 
medyczną. Osoby niepełnosprawne, ubodzy – ci którzy najczęściej korzystają z usług medycznych 
powinni brać udział w ich monitorowaniu. Chorym proponuje się drogie badania prywatne, lub 
czekanie po parę miesięcy w kolejce na badania bezpłatne.
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Diagnostyka nie istnieje, co drożej kosztuje Państwo czy dobrze prowadzone badania diagnostyczne 
czy leczenie choroby w zaawansowanym stadium?

Szczególnie trudno jest o leczenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla której długie oczekiwania 
na badania szczególnie związane są z ogólnym pogorszeniem stanu zdrowia i samodzielne 
funkcjonowanie w społeczeństwie.
Osobom z niepełnosprawnością  fizyczną ( porażenie mózgowe, zanik mięśni , inne np.: udary) 
przysługuje rehabilitacja tylko przez trzy miesiące w roku a dzieci , młodzież , osoby dorosłe takiej 
rehabilitacji potrzebują systematycznie przez cały rok. Jak sobie radzą – dzieci i młodzież zbierają 
środki finansowe przez fundacje.

Ciągle nie dostrzega się konieczności zorganizowania pobytu w szpitalu rodziców wraz z chorym 
dzieckiem.  Nikogo z biednych nie stać na pobyt w szpitalu opiekuna.
Ogromne trudności finansowe mają rodzice z zapłaceniem za tzw. sprzęt rehabilitacyjny. Muszą 
korzystać z pomocy fundacji ,gdyż Narodowy Fundusz Zdrowia nie przewiduje za ten sprzęt 
refundacji. ( 1 worek 18zł. x 3 dziennie , miesięczne potrzeby to około 90 worków a refundacja NFZ 
30 worków/ inhalator to koszt 2/3 tyś. zł.).
Skandaliczne jest leczenie dentystyczne osób ubogich i chorych dzieci niepełnosprawnych, nie 
informuje się rodziców, o przysługującym znieczuleniu i wykonuje się zabiegi bez tego. 
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Aneks 6: 

Stwórzmy Europę szanującą godność  
każdego człowieka
Wspólne przesłanie 

w perspektywie polskiej prezydencji w UE w 2011 roku
Międzynarodowa konferencja „Skrajne ubóstwo a prawa człowieka – wyzwanie dla Polski,

 wyzwanie dla Europy” 24 - 25 maja 2010

W dniach 24 i 25 maja 2010 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie 
odbyła się konferencja zatytułowana ,,Skrajne ubóstwo a prawa człowieka – wyzwanie dla 
Polski, wyzwanie dla Europy”. 

W  spotkaniu  zorganizowanym  przez  Międzynarodowy  Ruch  ATD  Czwarty  Świat i 
Laboratorium  WIĘZI  we  współpracy  z  Ministerstwem  Pracy  i  Polityki  Społecznej 
uczestniczyło około stu osób z Polski, Francji, Holandii, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych. 
Wśród  uczestników  były  zarówno  osoby,  które  same  doświadczyły  ubóstwa,  jak  i 
przedstawiciele środowisk uniwersyteckich, posłowie, działacze organizacji pozarządowych 
oraz  zwykli  obywatele  zaangażowani  w  walkę  z  ubóstwem.  Spotkanie  było  okazją  do 
bliższego poznania się oraz podzielenia swoimi doświadczeniami i refleksjami. 

Udział  w  konferencji  był  dla  nas  wyrazem  nadziei,  jakie  wiążemy  z  obchodami 
Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Pragniemy, aby ten 
rok przyniósł  konkretne kroki na rzecz najuboższych  – osób samotnych i rodzin, obywateli  
Polski i Europy. 

Ważną inspiracją w dyskusji o prawach człowieka i o walce ze skrajnym ubóstwem była dla 
nas myśl  Józefa Wrzesińskiego (1917-1988),  założyciela  międzynarodowego ruchu ATD
Czwarty Świat.
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Do wspólnej pracy dodatkowo zachęciło nas przesłanie, jakie na wstępie naszych obrad 
otrzymaliśmy od  prof. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.  Oto 
owo przesłanie:

Witam Państwa,

Uczestników konferencji  "Skrajne ubóstwo a prawa człowieka – wyzwanie dla  
Polski, wyzwanie dla Europy”.

Organizatorzy  trafnie  wybrali  ten tytuł.  To teraz kraj  nasz osiągnął  już poziom  
rozwoju, który pozwala pomagać innym, a nie tylko otrzymywać pomoc. To dziś  
także  Unia  Europejska  jest  największym  na  świecie  donatorem  pomocy  
rozwojowej, a Parlament, najbardziej demokratyczna instytucja Unii, od lat stoi na  
straży przestrzegania praw człowieka, w Europie i poza nią. 

Kiedy  pół  wieku  temu  ojciec  Józef  Wrzesiński  zakładał  ATD  Czwarty  Świat,  
właśnie powstawała Wspólnota Europejska. Można powiedzieć, że wspólnota ta,  
a później Unia wiele nauczyły się od ludzi takich jak wasz patron. Nie bez powodu  
przed  wejściem do  Parlamentu  Europejskiego  widnieje  tablica  z  jego  właśnie  
apelem. 

Dziś wiemy, że prawo do godnego życia jest jednym z głównych praw człowieka,  
że wolność słowa i przekonań musi iść w parze z zaspokojeniem podstawowych  
potrzeb  życiowych.  Dlatego  rok  2010  ogłosiliśmy  w  Unii  Rokiem  Walki  z  
Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. 

O pomocy najuboższym i  obronie  praw człowieka debatujemy w Parlamencie  
Europejskim  nieprzerwanie.  Konferencje,  takie  jak  dzisiejsza,  przenoszą  te  
rozważania  na  grunt  państw  członkowskich  Unii.  Wierzę,  że  takie  wzajemne  
wsparcie przyniesie konkretne efekty, tak by ludzie ubodzy mogli żyć godnie, bez  
względu na to, gdzie żyć im przyszło, bo takie mają prawo – prawo człowieka.     

W  trakcie  spotkania  jego  uczestnicy,  dysponujący  różnym  doświadczeniem  życiowym  i 
wiedzą, wypracowali propozycję wspólnego przesłania, które może być dla nas inspiracją,  
gdy Polska obejmie prezydencję w Unii w drugim półroczu 2011 i z tej okazji będzie miała 
za  zadanie  zorganizować  doroczny  Europejski  Okrągły  Stół  Walki  z  Ubóstwem  i 
Wykluczeniem Społecznym (w październiku 2011). 

A oto nasze przesłanie:

Stwórzmy Europę szanującą godność każdego człowieka
17 października  2007 roku,  w Międzynarodowym Dniu  Walki  z  Ubóstwem,  w Kielcach,  stolicy 
województwa świętokrzyskiego, jednego z najuboższych regionów Polski i Unii Europejskiej, osoby 
bezdomne, rodzice, ludzie pracy, studenci, emeryci, pracownicy służb socjalnych i przedstawiciele 
władz samorządowych odsłonili płytę z  przesłaniem Ojca Józefa Wrzesińskiego:

Tam, gdzie ludzie skazani są na życie w nędzy, Prawa Człowieka są łamane.
Jednoczenie się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem.

Te słowa wyryte są już na pamiątkowych płytach w wielu miastach i stolicach całego świata. Witają  
obywateli przed gmachem Rady Europy w Strasburgu i przed Parlamentem Europejskim w Brukseli, 
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przed siedzibą  ONZ w Nowym Jorku oraz  przed  Międzynarodowym Biurem Pracy w Genewie. 
Wszędzie wzywają do działania.

Także i my, zebrani 25 maja 2010 roku na konferencji w Warszawie, pragniemy odpowiedzieć 
na to wezwanie. 

Pragniemy  dalej  angażować  się  w  naszym  życiu  i  naszej  pracy,  jako  sąsiedzi,  wolontariusze, 
profesjonaliści i jako  obywatele, w działania na rzecz solidarności i społecznego dialogu. Zwracamy 
się  do  współobywateli,  do  władz  i  do  wszystkich  partnerów społecznych  z  propozycją  podjęcia 
wspólnej refleksji nad poniższymi postulatami, które są owocem naszej konferencji.

● Prawa z  tytułu  człowieczeństwa.  Nikt  nie  powinien  czuć  się  z  jakichkolwiek powodów 
pozbawiony praw przysługujących mu z tytułu jego człowieczeństwa, zwłaszcza z powodu 
braku  środków  materialnych.  Ze  względu  na  integralność  praw  człowieka,  naruszenie 
jakiegokolwiek prawa stanowi naruszenie pozostałych.

● Dostęp do informacji,  porad i  pomocy prawnej  dla  osób doświadczających ubóstwa.
W centrum prawa stanowionego powinien stać człowiek. Przepisy prawa dotyczą wszystkich 
obywateli.  Prawo,  często  skomplikowane  i  hermetyczne,  jest  tworzone  przez  państwo. 
Dlatego  to  właśnie  jego  obowiązkiem jest  udostępnianie  obywatelom informacji  o  treści 
prawa  i  stworzenie  wszystkim  możliwości  faktycznego  korzystania  z  jego  instytucji. 
Wzywamy w związku z tym władze do zbudowania powszechnego i nieodpłatnego systemu 
dostępu  do  informacji,  porad  i  pomocy  prawnej  dla  osób  doświadczających  ubóstwa. 
Kryterium skuteczności podejmowanych inicjatyw w zakresie pomocy prawnej i regularnej 
oceny jej funkcjonowania powinna być opinia ludzi najsłabszych. 

● Innowacyjny dialog. Niezbędny jest  dialog między najważniejszymi podmiotami systemu 
polityki  społecznej,  z  udziałem  samych  osób  doświadczających  ubóstwa  i  wykluczenia. 
Dlatego  popieramy  ustanowienie  systemu  dialogu  społecznego  i  obywatelskiego  z 
zastosowaniem  innowacyjnych  metod  włączania  obywateli  do  decydowania  o  kształcie 
instytucji, od których często zależy ich los. Chodzi o stworzenie takiej przestrzeni, w której 
możliwy będzie autentyczny dialog między wszystkimi członkami społeczeństwa.

● Bieda mieszkaniowa. Wobec wielkiej  skali  biedy mieszkaniowej potrzebna jest współpraca 
rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, mediów i osób cieszących się publicznym 
autorytetem.  Ogrom  problemów  mieszkaniowych  powinien  nas  nie  zniechęcać,  lecz 
mobilizować do szukania rozwiązań.  Każdy człowiek zasługuje na to, aby mieć dach nad 
głową. Istotne jest wsparcie dla inicjatyw lokalnych i krajowych, które umożliwią budowę i 
remont  mieszkań  dla  osób  będących  w  trudnej  sytuacji  z  powodu  biedy  i  wykluczenia. 
Popieramy apel koalicji „Dach nad Głową” - www.dachnadglowa.org

● Narodowa strategia walki z ubóstwem. Apelujemy o szeroką debatę publiczną, prowadzoną 
systematycznie  z  udziałem wszystkich  ugrupowań  politycznych  i  partnerów  społecznych. 
Powinna ona służyć  dostosowaniu prawa i  wszelkich rozwiązań systemowych do potrzeb 
człowieka, tak aby osoby najuboższe mogły żyć na godnym poziomie. Wspieramy pomysł, by 
tworzyć  strategie  narodowe  walki  z  ubóstwem,  które  byłyby  spójne  i  długofalowe. 
Chcielibyśmy,  aby  efekty  walki  z  ubóstwem w  Polsce  były  trwałym  wkładem Polski  w 
poprawę życia  w Europie i  całym świecie.  Zaangażowanie Polski  mogłoby być  zachętą i 
wsparciem dla naszych sąsiadóww ramach programu Partnerstwa Wschodniego.
W  tym  duchu  zachęcamy  wszystkich  uczestników  walki  z  ubóstwem  i  wykluczeniem 
społecznym do wcielania w życie  Wytycznych w sprawie poprawy sytuacji pracowników o  
niskich dochodach i upodmiotowienia osób doświadczających skrajnego ubóstwa, przyjętych 
przez Komitet Ministrów Rady Europy 5 maja 2010 r.– tekst w załączeniu. 
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● Problem zadłużenia. „Nie zdołam spłacić długów za życia” – jakże często takie słowa padają 
z ust pracowników o niskich dochodach lub osób doświadczających skrajnego ubóstwa!  W 
jaki  sposób osobom, które mają ograniczone środki finansowe, dać nadzieję na wyjście z 
zaklętego kręgu zadłużenia? Jaka jest nasza wiedza na temat sytuacji osób najbiedniejszych 
popadających w zadłużenie? Jakie rozwiązania tego problemu możemy opracować wspólnie z 
instytucjami prywatnymi oraz publicznymi, wobec których osoby najuboższe są zadłużone 
(gazownie, elektrownie, spółdzielnie mieszkaniowe) ?

● Ratyfikacja zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. Niech rok 2010 będzie okazją 
do  dialogu  społecznego  na  rzecz  dołączenia  Polski  do  30  krajów,  które  już  ratyfikowały 
zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną, oraz do 14 krajów, które zaakceptowały procedury 
skarg zbiorowych. Pragniemy, aby dialog dotyczący ratyfikacji Europejskiej Karty Społecznej 
był  w  Polsce  w  trwającym  Europejskim  Roku  Walki  z  Ubóstwem  i  Wykluczeniem 
Społecznym żywy i owocny. Popieramy „apel kielecki” (strona: www.atd.org.pl,  zakładka 
„karta 2010”).

● Prawo  do  godziwego  wynagrodzenia.  Każdy  człowiek  ma  prawo  do  godziwego 
wynagrodzenia za wykonaną pracę. Zdajemy sobie sprawę, że polska gospodarka przechodzi 
okres  intensywnego  rozwoju.  Rozbudowywana  jest  infrastruktura  i  usługi.  Jednocześnie 
ekonomiczny sukces Polski budzi wiele pytań. Czy Polska nie staje się jednym z krajów, w 
których pogłębia się przepaść pomiędzy bogatymi i ubogimi ? Czy panuje u nas solidarność i 
wolność, o które walczyliśmy? Apelujemy o podjęcie debaty społecznej na temat warunków 
pracy i poziomu dochodów najbiedniejszych pracowników oraz emerytów i rencistów.

● Poszanowanie  praw,  wolności  oraz  godności  odbiorców  pomocy  społecznej  oraz 
pracowników  socjalnych. W  naszych  dyskusjach  na  temat  pracy  socjalnej  oraz  form 
wsparcia  dla  osób  i  rodzin  najuboższych  na  pierwszym  planie  znalazła  się  kwestia 
poszanowania  praw,  wolności  oraz  godności  człowieka,  a  w  szczególności  wolności  i 
godności osób korzystających z pomocy społecznej. Jakie powinny być formy wsparcia, tak 
aby nie stanowiły one źródła upokorzenia dla osób z nich korzystających oraz nie wiązały się  
ze stosowaniem przymusu? Równie ważna wydaje nam się  wolność i godność pracowników 
socjalnych,  którzy  jako  pierwsi  nawiązują  kontakt  z  osobami  najuboższymi.  Istotna  jest 
kwestia,  w  jaki  sposób  dowartościować  zawody  związane  z  pracą  socjalną,  a  zarazem 
stworzyć takie ramy udzielania pomocy, aby osoby zajmujące się tym zawodowo czuły się 
wolne w budowaniu relacji opartych na zaufaniu i partnerstwie z osobami przeżywającymi 
życiowe trudności.  Punktem wyjścia do zmian w przepisach regulujących pracę socjalną oraz 
do   wprowadzenia  innowacyjnych  praktyk  w  tej  dziedzinie  powinno  być  więc  uznanie 
wolności i godności każdego człowieka: i osób doświadczających ubóstwa, i  osób zawodowo 
udzielających im pomocy.

● Edukacja  dzieci.  Szkoła  i  przedszkole  powinny  sprzyjać  wzmacnianiu  poczucia  własnej 
wartości i rozwojowi  dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.  Wszelkie zmiany i 
reformy  systemu szkolnictwa i  organizacji  życia  szkoły (dotyczące  programu nauczania, 
liczby  uczniów  w  klasie,  zajęć  pozaszkolnych,  dożywiania,  relacji  między  rodzicami  i 
uczniami,  itd.)  powinny  być  stale  monitorowane  pod  tym  właśnie  kątem.  Powinno  się 
popierać i upowszechniać zarówno wypróbowane dobre praktyki, jak i te innowacyjne, które 
umożliwiają wszystkim dzieciom odnalezienie swojego miejsca w szkole.

● Przestrzeń  kultury.  Zdaniem  Józefa  Wrzesińskiego  wyjątkowo  skuteczną  bronią,  którą 
można walczyć z ubóstwem, jest kultura. Jest ona bowiem przestrzenią, w której człowiek 
ubogi ma szansę odnaleźć swój talent i rozwijając go potwierdzić swoją godność, poczuć się 
członkiem wspólnoty, a także stać się źródłem inspiracji dla nas wszystkich w poszukiwaniu 
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uniwersalnej  prawdy  o  człowieku.  Jest  wymogiem  wolności,  by  każdy  miał  możliwość 
rozwijać swoje zdolności i talenty oraz wykorzystywać je dla dobra całego społeczeństwa.

● Wychowanie w rodzinie.  Prawo do życia i wychowywania się w rodzinie jest szczególnie 
zagrożone w przypadku osób najuboższych. W Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej, 
to przede wszystkim rodziny dotknięte ubóstwem i wykluczeniem społecznym doświadczają 
rozłąki i rozbicia. Zdarza się nierzadko, że dzieci są odbierane rodzinom, okresowo lub na 
stałe,  tylko dlatego, że ich rodzice nie są w stanie zapewnić im elementarnych warunków 
materialnych  (brak  jedzenia,  nieogrzewane,  niezdrowe  mieszkanie  itd.).  Rodzice  często 
postrzegają jako niesprawiedliwość fakt, że z powodu skrajnego ubóstwa nie mogą zapewnić 
swoim dzieciom tego,  co  by  pragnęli.  Dotychczas  nie  poświęcono  wystarczającej  uwagi 
powiązaniom,  jakie  istnieją  pomiędzy  ubóstwem  a  rozdzielaniem  dzieci  od  rodziców. 
Potrzebne są rzetelne badaniaw tym zakresie, abyśmy uzyskali wiedzę, w jaki sposób można 
lepiej wspierać rodziny, by uniknąć sytuacji, kiedy koniecznością staje się przejęcie opieki 
nad dziećmi przez państwo lub społeczność lokalną, zwłaszcza że takie rozwiązanie bywa 
kosztowne i nie zawsze skuteczne.  

● Europejski Rok Wolontariatu.  ,,Lekarstwem dla człowieka jest drugi człowiek. Człowiek  
dotknięty przez życie potrzebuje innych ludzi, żeby stać się bardziej człowiekiem. Osoby, które  
od dawna, czasami od kilku pokoleń doświadczają nędzy dzisiaj pragną, aby inni obdarzyli  
ich zaufaniem i przyłączyli się do nich. Kiedy człowiek od zbyt dawna cierpi z powodu biedy,  
potrzebuje wiary drugiego człowieka, aby uwierzyć w samego siebie, aby zaufać ludzkości” 
(Józef  Wrzesiński).  W  przededniu  roku  2011,  ogłoszonego  Europejskim  Rokiem 
Wolontariatu, zachęcamy wykonawców przyszłej polskiej prezydencji w Unii Europejskiej do 
refleksji  nad  wspieraną  w  wielu  krajach  formą  wolontariatu,  jaką  jest  wolontariat  stały 
(podejmowany na dłuższy czas, zamiast pracy zarobkowej, za skromnym wynagrodzeniem). 
Ta  forma  zaangażowania  obywatelskiego  rozwija  się  w  Europie  od  czasu  drugiej  wojny 
światowej.  Jak pokazuje doświadczenie,  tylko tego rodzaju pełne zaangażowanie pozwala 
budować trwałe i owocne relacje zaufania i solidarności z osobami najuboższymi.

● Praca  międzypartyjnej  grupy  parlamentarnej  „Skrajne  ubóstwo  a  prawa  człowieka”. 
Ośmieleni  przesłaniem Jerzego Buzka zwracamy się z  serdecznym apelem do wszystkich 
posłów do Parlamentu Europejskiego, a szczególnie do posłów z Polski,  aby – tak jak to 
czynili  Bronisław Geremek i  Jan Kułakowski – zechcieli  brać aktywny udział  w pracach 
międzypartyjnej grupy parlamentarnej „Skrajne ubóstwo a prawa człowieka”.
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Poprawa sytuacji pracowników o niskich dochodach
i upodmiotowienie osób doświadczających skrajnego ubóstwa

Poniżej przedstawiamy1 Wytyczne Rady Europy w sprawie poprawy sytuacji pracowników o niskich 
dochodach i upodmiotowienia osób doświadczających skrajnego ubóstwa. Dokument został 
przyjęty przez Komitet Ministrów Rady Europy 5 maja 2010 r. na 1084. posiedzeniu wiceministrów.

Preambuła
Komitet Ministrów Rady Europy

● Przywołując artykuły 1 i 4 zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej (ETS Nr 163) o 
prawie do pracy i godziwego wynagrodzenia oraz artykuł 30 o prawie do ochrony przed 
ubóstwem
i wykluczeniem społecznym;

● Biorąc pod uwagę podstawowe zasady Europejskiego Kodeksu Zabezpieczenia Społecznego 
(ETS Nr 48);

● Przywołując zrewidowaną Strategię Spójności Społecznej;
● Podkreślając znaczenie wdrażania zintegrowanej polityki w tych obszarach, angażującej 

władze na wszystkich  szczeblach, społeczeństwo obywatelskie i wszelkie inne podmioty 
zainteresowane; 

● Biorąc pod uwagę, że nisko opłacane i niepewne zatrudnienie stało się narastającym 
problemem w wielu państwach członkowskich oraz że dla wielu pracowników o niskich 
dochodach zatrudnienie nie jest jedynym sposobem wyjścia z ubóstwa;

● Przyjmując do wiadomości, że niektóre grupy są bardziej zagrożone nisko opłacanym 
zatrudnieniem, a wśród nich kobiety, pracownicy młodzi i starsi, gospodarstwa domowe, w 
których zarabia tylko jedna osoba, samotni rodzice, osoby żyjące samotnie, osoby o niskich 
kwalifikacjach i całkowicie pozbawione kwalifikacji, imigranci, osoby przesiedlone, 
członkowie społeczności romskich i prowadzących koczowniczy tryb życia, osoby 
niepełnosprawne i bezdomne;

● Uznając, że długotrwałe bezrobocie lub długotrwałe nisko opłacane zatrudnienie może być 
barierą do lepszego zatrudnienia i nieść ze sobą negatywne konsekwencje;

● Biorąc pod uwagę, że skrajne ubóstwo pozbawia możliwości korzystania z podstawowych 
praw socjalnych i praw człowieka, prowadzi do wykluczenia społecznego i zagraża spójności 
społecznej oraz że osoby doświadczające skrajnego ubóstwa mają prawo do godnego i 
niezależnego życia;

● Uznając, że upodmiotowienie osób doświadczających skrajnego ubóstwa wymaga 
zindywidualizowanych rozwiązań oraz wielowymiarowego, strukturalnego, dynamicznego i 
długofalowego podejścia oraz że niezbędne są działania na trzech poziomach: budowania 
indywidualnego potencjału, wspierania sieci społecznych i stymulowania uczestnictwa w 
procesach podejmowania decyzji;
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● Biorąc pod uwagę odpowiednie działania Rady Europy na polu socjalnym, w szczególności 
raport o dostępie do praw socjalnych,

● Zaleca rządom państw członkowskich, by podczas tworzenia i zmieniania polityki krajowej 
wzięły pod uwagę poniższe wytyczne.

A. Poprawa sytuacji pracowników o niskich dochodach
I. Definicje

1. Na potrzeby niniejszego dokumentu "pracownicy o niskich dochodach" to osoby żyjące w 
gospodarstwach domowych, których dochód z zatrudnienia oraz z innych źródeł nie jest 
wystarczający do zapewnienia całkowitego dochodu powyżej 60% mediany krajowych dochodów 
ekwiwalentnych (progu zagrożenia ubóstwem).

II. Spójna polityka

2. Państwa członkowskie powinny przeprowadzić reformę swoich systemów socjalnych, tak by 
usunąć pułapki ubóstwa i aby pracownicy o niskich dochodach nie byli wyłączeni z otrzymywania 
świadczeń socjalnych.
3. Polityka zatrudnienia dotycząca elastycznych form zatrudnienia nie powinna skutkować 
ograniczeniem praw pracowniczych i uprawnień do zabezpieczenia społecznego.
4. Należy wprowadzać właściwe mechanizmy ustalania krajowej płacy minimalnej lub inne sposoby 
kształtowania odpowiedniego poziomu płac.
5. Polityka podatkowa powinna uwzględniać sytuację pracowników o niskich dochodach.
6. Pracownicy o niskich dochodach powinni mieć dostęp do usług publicznych o dobrej jakości 
(np. ochrony zdrowia, edukacji, usług socjalnych, mieszkalnictwa).

III. Instrumenty zapobiegania i przeciwdziałania nisko opłacanemu zatrudnieniu

7. Działania aktywizujące powinny dotyczyć zarówno strony podaży, jak i popytu rynku pracy, a ich 
celem powinno być zapewnienie wsparcia niezbędnego do uzyskania dobrego, odpowiedniego i 
trwałego zatrudnienia, dostarczającego odpowiedniego dochodu.
8. Programy powinny zwalczać dyskryminację i zmniejszać różnicę płac kobiet i mężczyzn, zgodnie 
z prawem kobiet i mężczyzn do równego wynagrodzenia za pracę o równej wartości, a także 
wspierać szkolenie i zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
9. Należy podjąć działania w celu zapewnienia dzieciom z rodzin o niskich dochodach równych szans 
na pełną integrację w systemie edukacji i uczestnictwo w kulturze i rekreacji. Należy wyeliminować 
pracę dzieci i zapobiegać opuszczaniu szkoły przez młodzież przed uzyskaniem odpowiednich 
kwalifikacji i umiejętności, które ułatwiłyby im dostęp do zatrudnienia i realizacji życiowych 
możliwości.
10. Należy wdrożyć środki mające na celu informowanie rodzin i młodzieży o dostępie do wsparcia 
w miejscu pracy, pomocy społecznej, zasiłku mieszkaniowego itp.
11. Należy odnieść się do różnic regionalnych w celu zapewnienia sprawiedliwości w kwestii płac, 
dostępności miejsc pracy i łatwo dostępnych i przydatnych programów szkoleniowych.
12. Sektory działalności o najwyższym odsetku pracowników o niskich dochodach powinny być 
zachęcane do wprowadzania działań, przyczyniających się do odpowiedniego dochodu oraz do 
podnoszenia umiejętności pracowników i zwiększania ich możliwości zatrudnienia.
13. Pracownicy o niskich dochodach, podobnie jak wszyscy pracownicy, powinni mieć 
zagwarantowane odpowiednie warunki pracy: godziwe wynagrodzenie, uczestnictwo w 
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podejmowaniu decyzji i reprezentację w układach zbiorowych, równowagę pomiędzy życiem 
zawodowym i prywatnym oraz rozsądny poziom bezpieczeństwa zatrudnienia. Należy promować 
dialog społeczny pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcami w celu zagwarantowania 
powyższych praw.
14. Osoby bezrobotne i nisko wykwalifikowani pracownicy o niskich dochodach powinni 
otrzymywać wsparcie w pokonywaniu barier psychologicznych, społecznych i kulturowych, 
będących przeszkodą dla poprawy perspektyw zatrudnienia.
15. Należy promować działania organizacji pozarządowych (NGO) świadczących usługi wspierające 
pracowników o niskich dochodach i zatrudnienie poprzez przedsiębiorczość społeczną i inne usługi.
16. Należy zachęcać władze lokalne do wspierania i koordynowania usług na szczeblu lokalnym w 
celu poprawy sytuacji pracowników o niskich dochodach.

IV. Ocena
17. Należy wprowadzić odpowiednie mechanizmy monitorowania skuteczności programów 
mających poprawić sytuację pracowników o niskich dochodach poprzez:
a. gromadzenie informacji i statystyk na temat nisko opłacanego zatrudnienia i analizowanie sytuacji 
społecznej, gospodarczej i pod względem płci w gospodarstwach domowych o niskim dochodzie, a 
także czynników wpływających na liczbę takich gospodarstw domowych; 
b. opracowanie wskaźników (innych niż finansowe) w celu monitorowania postępu w ograniczaniu 
nisko opłacanego zatrudnienia (np. mobilność, jakość pracy itp.);
c. ocena i ewaluacja obecnej polityki i projektów pilotażowych z włączeniem pracowników o niskich 
dochodach w proces oceny; 
d. wykonanie badań podłużnych monitorujących nisko opłacane zatrudnienie; 
e. przeprowadzenie badań porównawczych pracowników o niskich dochodach i osób pozostających 
daleko od rynku pracy;
f. wykorzystanie zdobytych danych do opracowania popartej dowodami polityki zwalczania nisko 
opłacanego zatrudnienia. 

B. Upodmiotowienie osób doświadczających skrajnego ubóstwa
V. Definicje
18. Skrajne ubóstwo objawia  się w różnych krajach w różny sposób i wynika z doświadczania przez 
dłuższy czas większej liczby niedogodności związanych z ubóstwem - kiedy dochody i zasoby danej 
osoby są do tego stopnia niewystarczające, że uniemożliwiają jej życie na poziomie akceptowalnym 
w społeczeństwie, w którym dana osoba żyje. Osoby dotknięte tego rodzaju ubóstwem, szczególnie 
pozbawione zewnętrznego wsparcia, nie mają perspektyw szybkiego wyjścia z tej sytuacji.

VI. Strategie i ich wdrażanie
19. Należy opracować wszechstronne, wielowymiarowe strategie upodmiotowienia osób 
doświadczających skrajnego ubóstwa, w dialogu z tymi osobami, z osobami pracującymi z nimi oraz 
z innymi podmiotami zainteresowanymi.
20. Jako priorytet należy zagwarantować odpowiedni dochód minimalny i usługi społeczne o 
odpowiedniej jakości.
21. Należy zapewnić koordynację projektowania i wdrażania strategii i planów pomiędzy służbami 
publicznymi we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
zainteresowanymi, definiując jednocześnie, jeśli to konieczne, zakres odpowiedzialności.
22. Finansowanie usług wspierających osoby doświadczające skrajnego ubóstwa powinno być 
długofalowe, aby były one skuteczne.
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23. Należy zapewnić szkolenia odpowiedniej jakości dla osób wdrażających programy i 
świadczących usługi.

VII. Programy wsparcia

24. Należy opracować i wdrożyć zintegrowane, zindywidualizowane, niedrogie i dostępne 
geograficznie systemy wsparcia na rzecz godnego życia.
25. Należy wspomagać prywatne inicjatywy na szczeblu lokalnym i krajowym.
26. Należy wspierać inicjatywy wzajemnej pomocy i wspólnej mobilizacji osób doświadczających 
skrajnego ubóstwa.
27. Należy stymulować solidarność i inicjatywy mające na celu zwiększanie świadomości przyczyn i 
skutków skrajnego ubóstwa.
28. Należy przeprowadzić długofalowe programy rozwoju społeczności lokalnej na ubogich 
obszarach z pełnym zaangażowaniem lokalnej społeczności.

VIII. Upodmiotowienie i możliwość uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji

29. Należy zrewidować i w razie potrzeby zreformować programy i sposób ich wdrażania, 
szczególnie pod względem koordynacji i promocji oraz upodmiotowienia i możliwości uczestnictwa 
w podejmowaniu decyzji.
30.Należy dostosować procedury tworzenia programów, ich monitorowania i ewaluacji w celu 
stworzenia warunków niezbędnych do umożliwienia osobom doświadczającym skrajnego ubóstwa 
wyrażania własnych opinii.
31. Należy zachęcać do dalszego zwiększania roli społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie 
organizacji pozarządowych odgrywających kluczową rolę w walce z ubóstwem.
32. Należy zapewnić dzieciom odpowiedni dostęp do zasobów, umożliwiających im realizację ich 
pełnego potencjału, uniknięcie ubóstwa i uczestnictwo w społeczeństwie.

IX. Badania i wymiana dobrych praktyk

33. Należy przeprowadzić badania jakościowe i ilościowe, dotyczące potrzeb i aspiracji osób 
doświadczających skrajnego ubóstwa, a także skuteczności strategii zmierzających do ich 
upodmiotowienia. Wielką pomocą w tym zakresie może być wymiana i ocena dobrych praktyk1.

1Oryginał po angielsku/po francusku – nieoficjalne tłumaczenie przygotowane przez Komitetu EAPN Polska – 22 maja  
2010
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Aneks 7: 

"Myśli na dziś"Laboratorium WIĘZI
Miesiąc z o. Józefem Wrzesińskim - styczeń 2010

1 stycznia 2010

Przeniesiona do nowego społeczeństwa nędza nie 
zniknie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Aby 
się od niej uwolnić, musimy dokonać przebudowy 
obecnego społeczeństwa. W innym wypadku nędza 
pozostanie wpisana w jego strukturę. 

o. Józef Wrzesiński, wstęp do opracowania Jak przejść 
do społeczeństwa demokratycznego opartego na 
prawach człowieka.

2 stycznia 2010

Miłosierdzie — to stać się ubogim, aby mówić głosem 
ubogiego, nie głosem bogacza, który mówi za ubogich.

o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa.

3 stycznia 2010

Ludzie żyjący w skrajnej nędzy często nam mówią: Nie to 
jest największym nieszczęściem człowieka, że mu 
dokucza głód, że nie umie pisać, że nie ma pracy. 
Najgorsze nieszczęście to wiedzieć, że inni mają cię za 
nic i nie chcą dostrzec twojego cierpienia.

o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 8.

4 stycznia 2010

Kościół nieustannie głosi, że najbiedniejsi są ciałem z jego 
ciała i jego najgłębszą rzeczywistością. Nie zawsze widać, 
że Kościół żyje tą prawdą. Ale nie zadręczam się z tego 
powodu, ani nie buntuję się. Kościół to najbiedniejsi. On jest 
nimi ze swej istoty.

o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 24.

5 stycznia 2010 

Nie można odrzucać żadnego człowieka, czy to bogatego, 
czy biednego, odpowiedzialnego za swoją sytuację 
nędzarza czy tego, którego nędza dotknęła bez jego winy. 

W miłości nie ma granic. Wszyscy są częścią tej samej 
ludzkości, wszystkich czeka to samo przeznaczenie.

o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 56.

6 stycznia 2010 

Myślę o organizacjach krzewiących solidarność coraz 
bardziej pozbawionych środków ze względu na kryzys. 
Myślę o tych wszystkich, którzy zbytnio pochłonięci tymi 
trudnymi czasami, oddalają się w zakłopotaniu od 
najuboższych. Gdybyśmy nie byli już w stanie zadbać 
o uśmiech dzieci, bo nędza stałaby się już nie tylko bolesna 
, ale również bez wyjścia — w jakim wtedy żylibyśmy 
świecie?

o. Józef Wrzesiński, Słowa na jutro, tłum. T. Szymański. 

7 stycznia 2010 

Gdziekolwiek trafiają nasze ekipy, słyszymy tę samą 
prośbę: „Wy, którzy nauczyliście się myśleć, nauczcie nas, 
jak to robić”. Czy to w Gwatemali, Szwajcarii, Nowym 
Jorku, Bangkoku czy też ubogich dzielnicach Londynu 
najbiedniejsi proszą o obecność — nie „ekspertów od 
myślenia” (tych widzieli już zbyt wielu), ale kompetentnych, 
inteligentnych mężczyzn i kobiet, którzy mogą nauczyć ich, 
jak myśleć, a jednocześnie nie będą narzucać im swojego 
sposobu myślenia.
o. Józef Wrzesiński, Wiedza prowadząca do działania, tłum. 
M. Macińska, w: Refuser la misere. Une pensee politique 
nee de l’action. 

8 stycznia 2010 

Bóg, który by był niedostępny w swojej chwale, 
nieporuszony i niewrażliwy, byłby nie do przyjęcia dla 
rodzin doprowadzonych do rozpaczy. Tak samo i nasza 
obecność wśród najbiedniejszych jest dla nich na dłuższą 
metę nie do zniesienia, jeśli jesteśmy dla nich tymi, którzy 
wiedzą, którzy mogą i którzy dają. 
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o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 16.

 9 stycznia 2010 

Nędza przestanie istnieć już jutro, jeżeli pomożemy młodym 
ludziom wziąć sobie do serca los ich społeczności nędzarzy, 
przekształcić agresję w świadome działanie, uzbroić się 
w miłość, nadzieję i wiedzę, po to by walkę z ignorancją, 
głodem, jałmużną i wykluczeniem doprowadzić do końca.

o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 50.

10 stycznia 2010 

U podwalin Ruchu ATD Czwarty Świat jest potrójny 
sprzeciw, ten sam, który w milczącym buncie wyraża 
najuboższa warstwa społeczna, a mianowicie: sprzeciw 
wobec nieuchronności ubóstwa; sprzeciw wobec obciążania 
winą tych, którzy cierpią ubóstwo; sprzeciw wobec 
marnotrawstwa duchowego i ludzkiego, spowodowanego 
przez to, że społeczeństwo tak łatwo obywa się bez 
doświadczenia tych, którzy żyją w ubóstwie.

o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 57.

11 stycznia 2010 

Od najwcześniejszych wspomnień z dzieciństwa aż po 
dzień dzisiejszy, najubożsi jawią mi się jako rodziny — 
właściwie cały lud — którym zabronione jest zamieszkiwać 
świat należący do innych. Zamieszkiwać miasto, kraj, 
ziemię. Czy można bowiem nazwać „zamieszkiwaniem” ten 
rodzaj stłoczenia, gnieżdżenia się w norach, chronienia się, 
gdzie się da, gdzieś na peryferiach?

o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 75.

12 stycznia 2010 

Jeżeli wyciągniemy naukę z teraźniejszości, to w miejsce 
społeczeństwa konsumpcyjnego nastanie społeczeństwo 
w którym każdy znajdzie swoje miejsce. Będzie to możliwe 
jeżeli jutro przezwyciężymy dzisiejsze stereotypy i bariery, 
a społeczeństwo otworzy się na ludzi wykluczonych. 
W tymże otwarciu na najbiedniejszych nie chodzi o to, żeby 
„wyciągnąć” ich z biedy, ale żeby przede wszystkim dzielić 
z każdym człowiekiem to, co ma on w sobie 
najcenniejszego, a więc jego człowieczeństwo.

o. Józef Wrzesiński, Les plus pauvres ferment du progrès 
dans une société de consummation. 

13 stycznia 2010 

Tym, co nie znają z bliska człowieka żyjącego w nędzy, 
wydaje się on nie człowiekiem cierpiącym, lecz budzącym 
odrazę wyrzutkiem społeczeństwa. Wystawiony na 
nieustanne ryzyko, bez wykształcenia, odarty z wszelkiej 
nadziei, żyjący w zniszczonej rodzinie, jest niewygodny dla 
naszych wypucowanych sumień, zarazem słabych 
i tchórzliwych. Jakże mielibyśmy go uznać za równego 
nam? 

o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 10.

14 stycznia 2010 

Zastanówmy się przez chwilę, jaka jest wiedza i sposób 
myślenia ludzi Czwartego Świata. Nie tylko muszą radzić 
sobie ze swoją sytuacją życiową, ale i ze światem, który 
więzi ich w ubóstwie i w którym panuje tak duży kontrast 
pomiędzy tym, jak powinni być traktowani najubożsi, a jak 
są. 

o. Józef Wrzesiński, Wiedza prowadząca do działania (2), 
tłum. M. Macińska, w: Refuser la misere. Une pensee 
politique nee de l’action.

15 stycznia 2010 

Kochać — to nie szukać dla siebie współczucia, nie 
rozczulać się nad sobą. To pragnąć dla drugich tego, czego 
pragniemy dla siebie. Podtrzymywać innych, samemu się 
nie pogrążając. Dzielić los drugiego człowieka, nie 
mieszając się do niego. 

o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 28.

16 stycznia 2010 

Każda osoba myśli i posiada wiedzę, niezależnie od tego, 
czy czyni w sposób prosty, czy wyrafinowany. Każda osoba 
stara się zrozumieć rzeczywistość po to, żeby zrealizować 
swój własny cel. Ponieważ myślenie nakierowane jest na 
cel, każda myśl może stać się aktem osobistego 
wyzwolenia. Opierając się na swoich doświadczeniach 
w różnych obszarach ubóstwa, Ruch ATD Czwarty Świat 
może zaświadczyć, że każda osoba i każda grupa ma 
w sobie taki potencjał, niezależnie od tego, jak skromne 
posiada ona zdolności myślenia i analizy. 

o. Józef Wrzesiński, Wiedza prowadząca do działania (2), 
tłum. M. Macińska, w: Refuser la misere. Une pensee 
politique nee de l’action. 

17 stycznia 2010 

Pragnę dać świadectwo sprzeciwu wobec skrajnego 
ubóstwa , sprzeciwu jego ofiar i tych, którzy opowiadają się 
po ich stronie. Sprzeciwu, który we wszystkich stronach 
świata opiera się na koncepcji człowieka jako tego, kto 
posiada prawo do odpowiedzialności i zarazem do 
dysponowania środkami, pozwalającymi mu podjąć tę 
odpowiedzialność dla dobra ogółu. Jest to koncepcja 
człowieka zintegrowanego wewnętrznie, a zatem podmiotu 
odpowiedzialności i praw, stanowiących niepodzielną 
jedność. Ale także człowieka nierozłącznie związanego 
z innymi, pełnoprawnego członka niepodzielnej ludzkości, 
w której także najuboższy powinien móc uczestniczyć we 
wspólnej misji.

o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 74.

18 stycznia 2010 

W każdym człowieku istnieje pewna sfera współczującej 
wrażliwości, która chce się ujawnić, być uruchomiona: tę 
wrażliwość należy kształtować od najmłodszych lat. Akt 
miłosierdzia, potrzeba dzielenia się z bliźnim, stania się 
bliźnim, głęboko cierpiąc wraz z nim, niosąc w sobie jego 
cierpienie, przemieniając to cierpienie w nadzieję — to 
wynik wychowania bądź nawrócenia. 

o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 55.

19 stycznia 2010 

Głosić Ewangelię ubogim, to nie znaczy mówić im 
o istnieniu Boga. To znaczy odkrywać wraz z nimi, że Bóg 
dzień po dniu objawia w nich swą obecność jako w swoich 
umiłowanych dzieciach. To głosić, że są błogosławieni, bo 
na przekór wszystkiemu opierają się temu, co człowieka 
pomniejsza, a troszczą się o to, co przywraca mu 
godność.

o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 24.

20 stycznia 2010 

Źródłem cierpienia ubogich jest przede wszystkim 
obojętność otaczającego ich świata, który nie zadaje sobie 
trudu, żeby dowiedzieć się prawdy o ich losie i zrozumieć 
ich, choć przecież chodzi o los istot ludzkich z krwi i kości. 
„Czy my nie jesteśmy także ludźmi?” — pytają.
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o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 93.

21 stycznia 2010 

Nie chodzi o to, byśmy byli zadowoleni z siebie, że 
poprawimy trochę los biedaków, chodzi o to, by ten los 
przemieniać, mając ich za partnerów i przewodników. 
Jezus Chrystus utożsamił się z najbiedniejszymi swojej 
epoki i nie przestaje się z utożsamiać z ubogimi wszech 
czasów. Tak więc ich życie, które stało się Jego życiem, 
jest źródłem naszej duchowości.

o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 22.

22 stycznia 2010 

Przez wszystkie lata mojego kapłaństwa miałem nadzieję, 
że uda mi się wprowadzić najbiedniejszych w serce 
Kościoła, głosząc, że ich życie jest objęte planem Bożym. 
Stało się dla mnie jasne, że bez nich nasze wyobrażenie 
o miłości Boga nie może odpowiadać rzeczywistości. 
A wtedy grozi nam, że możemy się pomylić już nie co do 
przymiotów i głębi Bożej miłości, ale co do samej Jego 
natury. 

o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 20.

23 stycznia 2010 

Dla człowieka, któremu wszystkiego brak, rodzina jest 
jedynym schronieniem: tylko tam jest jeszcze ktoś, kto go 
przyjmie, tylko tam on sam jest jeszcze kimś. W rodzinie 
znajduje swą tożsamość. Jego bliscy, dzieci, żona, 
towarzyszka życia są jego ostatnim obszarem wolności. 

o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 51.

24 stycznia 2010 

Gwałt zadawany przez pogardę i obojętność rodzi nędzę, 
bo to właśnie on w nieubłagany sposób powoduje 
wykluczenie i odrzucenie człowieka przez innych ludzi. 
Wciąga biedaka w tryby mechanizmu, który go miażdży 
i unicestwia. Spycha go na samo dno społeczeństwa.
o. Józef Wrzesiński, Gwałt zadawany ubogim, „Igloos” nr 
39-40/1968. 

25 stycznia 2010 

Zmiana, jakiej się domagamy, polegać ma na tym, że 
w pełni uznamy godność ludzi biednych, że uczynimy ich 
sposób myślenia punktem odniesienia dla całej naszej 
polityki, a ich nadzieję — sprawdzianem wszelkiego 
działania.

o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 14.

26 stycznia 2010 

Człowiek tak zdegradowany przez nędzę, że nie 
potrafimy go już rozpoznać, oto sprawdzian naszego 
zaangażowania w Boga i w Jego plany względem świata.

o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 12.

27 stycznia 2010

Jakże mógłbym sobie wyobrazić innego Jezusa niż ten 
Syn Boży, który utożsamił się z losem najbiedniejszych, 
najbardziej pogardzanych, tych, którzy przez wieki są 
nieodłączną częścią ludzkością. Tylko On mógł zbawić 
wszystkich.

o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 12.

28 stycznia 2010

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.

29 stycznia 2010

Dopiero wtedy, gdy nędzarz wyrzucony na margines 
odkryje w nas człowieka, zasługującego na to, by go 
naśladować, nie zaś kogoś, kogo trzeba zwalczać, razem 
z nami weźmie się z zapałem do budowania 
sprawiedliwego świata prawdy, miłości i pokoju.

o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 
115.

30 stycznia 2010

Człowiek żyjący w skrajnej nędzy podobnie jak my 
oczekuje stworzenia nowego świata. Jego walka zmierza 
do przemiany struktur społeczeństwa, tak aby honor, 
sprawiedliwość, miłość i prawda stały się fundamentem, 
na którym opierać się będą prawa wszystkich ludzi, jego 
także: prawo do myślenia, rozumienia, kochania, 
działania i prawo do modlitwy. 

o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 
113.

31 stycznia 2010

Patrząc przez pryzmat najuboższych, wszyscy ludzie 
mają do spełnienia tę samą misję: walczyć o prawo 
człowieka do uzyskania środków egzystencji o środków 
działania, odpowiadających jego prawdziwej godności. 
o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 
75.
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Artykuły o nas w mediach (selekcja)
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