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Misja

Ruch ATD Czwarty Świat podejmuje starania, by z ludzi 
najuboższych uczynić najważniejszych partnerów w walce z nędzą 

i w budowaniu świata szanującego godność każdego człowieka. 
Stara się również ułatwić najuboższym zabranie głosu w publicznej 

debacie na temat współczesnych problemów społecznych 
oraz umożliwić im współdecydowanie w kwestiach, które 

ich bezpośrednio dotyczą.
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Priorytety Międzynarodowego Ruchu ATD

Jednym z głównych celów na lata 2019-2023 jest „Nie zostawiać nikogo w tyle” (Leave 
no one behind), ambitny cel, który stanowi również część agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030. Nasza strategia działania zawiera cztery główne 
priorytety:
• Budowanie wiedzy opartej na inteligencji wszystkich ludzi i potrzebnej do sprostania 

globalnym wyzwaniom;
• Praca na rzecz edukacji, która uwolni potencjał każdego człowieka;
• Promowanie społeczeństwa opartego na szacunku do ludzi i planety, które jest 

warunkiem pokoju;
• Budowanie ruchu wspierającego długoterminowe zaangażowanie w walkę 

z ubóstwem.

Szczegółowe priorytety Ruchu ATD w Polsce na lata 2018-2022

• Budowanie tożsamości oraz zapewnienie funkcjonowania ruchu;
• Zapewnienie usłyszenia głosów osób doświadczających ubóstwa i/poprzez 

docieranie i przełamywanie izolacji;
• Zbliżanie różnych ludzi, by w jedności i mądrości walczyć z ubóstwem;
• Sprawianie, by prawa człowieka były realizowane dla osób żyjących w ubóstwie 

i dyskryminowanych;
• Walka z ubóstwem przez sztukę, kreatywność i wspólne działania z młodzieżą.
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Słowo wstępne
W roku 2019 przypadła 30. rocznica przyjęcia Konwencji 
Praw Dziecka. Jest to przełomowy dokument uznający dzieci 
za pełnoprawnych aktorów życia społecznego. Jednym 
z podstawowych praw dziecka jest prawo do odpowiednich 
warunków rozwoju, tak aby w pełni mogły realizować swój 
potencjał. Jednak to dzieci są dwa razy bardziej narażone 
na  skrajne ubóstwo niż dorośli, a życie w skrajnej biedzie 
wpływa negatywnie na ich życiowe możliwości i poczucie 
sprawczości. Dlatego ubiegłoroczne hasło Międzynarodowego 
Dnia Walki z  Ubóstwem, — „Działając razem wesprzyjmy 
dzieci, ich rodziny i społeczności, aby skończyć z ubóstwem” 
— kładło nacisk na to, że  dzieci i ich rodziny, a nawet całe 
lokalne środowiska żyjące w trudnych warunkach często 
pozostają same w walce o lepszą przyszłość. Alma z grupy 
Tapori w Hiszpanii, która została wydelegowana na specjalne 
posiedzenie ONZ z okazji 17 października w Nowym Jorku, 
powiedziała: „Trudno czuć się dzieckiem żyjąc tak jak my. 
Myślę jednak, że jeszcze trudniej jest być dorosłym, ponieważ 
w tym przypadku trzeba również zatroszczyć się o nas.” 
Pomimo ogromnych wysiłków rodzin o godne życie ich wkład 
w społeczeństwo jest wciąż niezauważany. 
W ramach Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem 
UNICEF podkreślał trudną sytuację dziewczynek i nastolatek 
żyjących w ubóstwie, szczególnie w strefach objętych 
konfliktami zbrojnymi. Wskazywał na to, że padają ofiarami 
gwałtów, są  wciągane do prostytucji, a także na co dzień 
padają ofiarami przemocy. Zwracano uwagę na znaczenie 
edukacji dziewcząt i młodych kobiet jako jednej z istotnych 

dróg poprawy ich sytuacji życiowych.
W ubiegłym roku zakończył się kilkuletni projekt badawczy 
realizowany przez międzynarodowe ATD we współpracy 
z Uniwersytetem w Oksfordzie, dotyczący wielowymiarowych 
wskaźników ubóstwa. Wyniki projektu zostały zaprezentowane 
na międzynarodowej konferencji w siedzibie OECD w Paryżu. 
Jest to ważny krok w procesie uczenia się, jak kształtować 
odpowiednią politykę nie tylko poprzez wskaźniki monetarne, 
ale również kompleksowe spojrzenie na kwestie związane 
z biedą. Poprzez partnerstwo z osobami żyjącymi w ubóstwie 
możemy zbudować bardziej sprawiedliwy i zrównoważony 
świat, w którym nikt nie pozostanie na uboczu — zgodnie 
z hasłem ONZ leave no one behind.
Rok 2019 był również rokiem naznaczonym ogromną stratą. 
Pożegnaliśmy drogich przyjaciół: Czarka, Leszka i Marcina, 
których obecność w ruchu była niezwykle ważna. Przypominali 
nam, jak ogromne znacznie ma budowanie partnerskich 
relacji i towarzyszenie sobie w najtrudniejszych momentach 
życia. Pomimo wielu trudności życiowych wierzyli, że trzeba 
walczyć o godne życie, a do tej walki zapraszać innych, 
aby  nikt nie pozostawał wykluczony. Na kolejnych stronach 
raportu prezentujemy nasze zeszłoroczne działania. Staramy 
się je realizować zgodnie z wartościami, o których na co dzień 
przypominali nam nasi przyjaciele.

Zapraszam do lektury!

Marianna Zieleńska
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Tapori
Kampania „Działajmy wspólnie!”

W ramach obchodów 30. rocznicy przyjęcia Konwencji 
o prawach dziecka ATD Czwarty Świat w Polsce dołączyło 
do międzynarodowej kampanii Tapori „Działajmy 
wspólnie!”. Na warsztaty Tapori ATD zaprosiło dzieci 
z Warszawy i Kielc, aby dowiedziały się więcej o dzieciach 
z grup Tapori w innych krajach, a także podzieliły się 
swoim zdaniem na temat tego, co jest dla nich ważne 
i jak o to dbają. Rozmawiając o  tym co jest ważne, 
często brzmiały zdania o rodzinie, przyjaciołach, nauce, 
odpoczynku i zabawie. Nawet bez  poprzedniego 
wspominania o  prawach dziecka, wielu uczestników 
na swój sposób nawiązywało do nich.

„Dla mnie ważne, że się bawię.. i nauka. 
Do zabawy potrzebuję przyjaciół i siostry... 

Lubię też pomagać w domu.” 
— Nikola, Kielce

„Rodzina jest ważna dla mnie, bo ją kocham. 
Sprawia mi przyjemność, że są... Udzielam 
pomocy przyjaciołom, kiedy potrzebują... 

Dla mnie również ważne są zwierzaki, dbam 
o nich, karmię, wyprowadzam, sprzątam...”

— Nikola, Warszawa
W połowie grudnia 2019 roku dzieci z grupy Tapori 
w Polsce miały możliwość podzielenia się swoimi 
przemyśleniami, a także zaprezentowania wspólnej 
pracy Tapori Rzecznikowi Praw Dziecka Mikołajowi 
Pawlakowi na spotkaniu w jego biurze. Każdy 
z  młodych uczestników tego spotkania zabrał głos, 
aby  opowiedzieć innym dzieciom oraz Rzecznikowi 
o  swojej pracy plastycznej, o tym, co jest dla niego 
ważne, a  także jakie wysiłki podejmuje, aby o to zadbać.

Claudia opowiedziała, jak w swojej szkole broniła 
innych dzieci przed dyskryminacją ze względu 
na status społeczny lub pochodzenie. Postawa Claudii 
pomogła innym uczniom zrozumieć, że zachowania 
dyskryminacyjne nie mogą mieć miejsca w szkole 
ani  gdziekolwiek indziej. Rzecznik Praw Dziecka 
opowiedział więcej o Konwencji o prawach dziecka, o jej 
znaczeniu i historii powstania.
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Festiwal Marzeń
Letnie Seminarium na Rzecz Równych Szans

Latem w Nowych Kotlicach odbyło się spotkanie 
członków Ruchu ATD — Festiwal Marzeń — Letnie 
Seminarium na Rzecz Równych Szans, w którym wzięło 
udział prawie 60 osób. Celem wyjazdu było stworzenie 
przestrzeni do spotkania osób z doświadczeniem 
ubóstwa, wolontariuszy i przyjaciół ruchu. W tworzeniu 
i realizacji programu brały udział różne osoby związane 
z ATD.

Ważnym punktem programu był warsztat „Mapa 
bezdomności”, mający ukazać złożoność codziennego 
funkcjonowania osób bezdomnych. Warsztat został 
przygotowany i animowany przez Pawła, który podzielił 
się z innymi uczestnikami trudnym doświadczeniem 
bezdomności. 

W programie oprócz warsztatów dyskusyjnych 
był  spływ kajakowy, gra opowiadaczy oraz manualne 
warsztaty artystyczne: florystyczne, szydełkowania, 
dekoracyjnego wycinania owoców. Ich celem było 
wzmocnienie potencjału twórczego, rozwijanie 
kreatywności i wyobraźni. Dawały one również 

możliwość odpoczynku i relaksu, a także były okazją 
do podzielenia się swoimi umiejętnościami z innymi.

„Schody, które się krzyżują, to drogi 
różnych osób, które się przecięły. 

Niektóre są w większych lub mniejszych 
trudnościach, ale takie spotkania pozwalają 

wspinać się w górę.”
— Artur

W niedzielę, na zakończenie festiwalu, odbył się 
warsztat na temat raportu „Ukryte wymiary ubóstwa” 
opracowanego na podstawie międzynarodowych badań 
partycypacyjnych ATD Czwarty Świat i Uniwersytetu 
Oksfordzkiego. Uczestnicy spotkania mieli okazję 
zastanowić się i zaprezentować swoje refleksje na temat 
różnych aspektów ubóstwa wyróżnionych w  raporcie 
m.in. „Złe traktowanie przez społeczeństwo”, „Brak 
godnej pracy”, „Za mały i niepewny dochód”, „Deprywacja 
społeczna i materialna”, „Brak uznania wkładu osób 
ubogich”, „Złe traktowanie przez instytucje”.
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Działania młodzieżowe
W roku 2019 regularnie odbywały się spotkania 
grupy młodzieżowej, na których integrowaliśmy 
się, uczestniczyliśmy w warsztatach, rozmawialiśmy 
na tematy ważne dla młodzieży. 

Na początku roku 2019 młodzież stworzyła piosenkę 
„Razem możemy więcej” zachęcającą do przekazania 
1% podatku na rzecz ATD Czwarty Świat — napisała 
tekst, zaśpiewała go i wzięła udział w teledysku. 
Piosenka powstała dzięki wsparciu Fundacji Studio Skit, 
która udostępniła studio oraz wykonała ogromną pracę 
przy jej nagraniu. 

W maju zorganizowaliśmy spotkanie z grupą 
młodzieżową z Irlandii. Podczas wspólnie spędzonego 
czasu dyskutowaliśmy na temat projektu „End 
discrimination: from Holocaust to protection”, 
w  ramach którego grupa z Irlandii zwiedzała obóz 
koncentracyjny w Oświęcimiu oraz miejsca pamięci 
w Warszawie. Wzięliśmy również udział w warsztacie 
na temat wykluczenia społecznego, wcielając się 
w role, aby poznać sytuację różnych grup zagrożonych 
dyskryminacją.

W lipcu odbyła się polsko-niemiecka wymiana 

młodzieżowa w Haus Neudorf pod Berlinem. 
W programie były warsztaty artystyczne m.in. robienie 
wianków, orgiami oraz prezentacje o ruchu. Nie zabrakło 
również czasu na odpoczynek na łonie natury, aktywność 
sportową, wycieczki krajoznawcze (do  Berlina oraz 
obozu koncentracyjnego w Ravensbrück), a także 
ogniska. Pobyt w Niemczech zaowocował nawiązaniem 
nowych, międzynarodowych znajomości, wymianą 
doświadczeń i nowymi umiejętnościami.

Działania młodzieżowe stworzone są z myślą 
o  młodych ludziach, szczególnie tych, którzy są 
niewidoczni dla reszty społeczeństwa, pozostają 
w izolacji i osamotnieniu. Chcemy szczególnie 
dotrzeć i dać szansę wypowiedzenia się tym, którzy 
nigdy takiej możliwości nie mieli z powodu biedy, 
wykluczenia społecznego czy innych trudności 
w życiu. Naszym wyzwaniem jest zgromadzenie 
razem w jednym projekcie, młodych ludzi z różnych 
środowisk społecznych, z różnymi doświadczeniami. 
Uczymy się od siebie nawzajem, aby wspólnie 
budować świat, w którym każdy ma swoje miejsce. 
Zachęcamy do dialogu i wyrażania siebie. Wspólnie 
z młodymi organizujemy warsztaty, spotkania 
integracyjne, debaty i seminaria.
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Nasze Głosy
Projekt Nasze Głosy został zainicjowany w latach 2016-
2017, kiedy w ramach programu unijnego „Europa 
dla obywateli” po raz pierwszy zastosowaliśmy 
metodę krzyżowania wiedzy łączącą trzy różne 
perspektywy uczestników, aby dokonać analizy 
relacji między potrzebującymi a „pomagaczami”. 
W ubiegłym roku kontynuowaliśmy dyskusję z osobami 
doświadczającymi ubóstwa, pracownikami pomocy 
społecznej i naukowcami na temat powołania instytucji 
Rzecznika Praw Społecznych. Jednym z etapów 
projektu było przeprowadzenie badania ankietowego 
wśród ludzi doświadczających biedy, pracowników 
pomocy społecznej i akademików na temat idei 
powołania rzecznika działającego w obszarze pomocy 
społecznej. Rok 2019 rozpoczęliśmy od opracowania 
wyników badania. Zdecydowana większość osób 
odpowiadających na pytania była za powołaniem 
rzecznika, który działałby lokalnie. Na spotkaniach 
w Kielcach i Warszawie stworzyliśmy dokument opisujący 
koncepcję rzecznika i przygotowaliśmy odpowiedzi 
na najczęściej padające pytania i wątpliwości. 

W planach mamy przygotowanie petycji do rządu 
z propozycją projektu ustawy o Rzeczniku Praw 

Społecznych, publikację zawierającą opracowane przez 
nas materiały, a także organizację konferencji. Poprzez 
wyżej wymienione działania chcemy dotrzeć do jak 
największej liczby osób, które wesprą nasza inicjatywę, 
aby nasze głosy zostały usłyszane.

„Żądamy od urzędów i OPS-ów godnego 
wysłuchania problemów każdego klienta i 

dyskrecji. Oraz, żeby nie było stygmatyzacji, że 
ta rodzina jest patologiczna.”

— Marta

Nasze Głosy to projekt partycypacyjny, którego 
celem jest zmiana polityki społecznej. Działanie 
jest innowacyjne dzięki zastosowaniu metody 
krzyżowania wiedzy, która polega na łączeniu 
trzech rodzajów wiedzy: wiedzy wynikającej 
z doświadczenia osób żyjących w ubóstwie, wiedzy 
praktyków pracujących w systemie pomocy 
społecznej i wiedzy akademików. Celem spotkań 
jest powołanie Rzecznika Praw Społecznych 
broniącego interesów m.in. osób najbiedniejszych, 
których prawa często są łamane, dla których dostęp 
do wielu usług jest ograniczony. 
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Spotkania integracyjne
W ramach realizacji priorytetu: Zbliżanie różnych 
ludzi, by w jedności i mądrości walczyć z ubóstwem 
zorganizowaliśmy szereg wydarzeń skupiających osoby 
o różnym doświadczeniu życiowym.  

Na początku roku odbyły się warsztaty kulinarne, 
na  których mogliśmy poznać  tradycyjne potrawy 
z  różnych regionów Polski, ale również z Czeczenii 
i  Afganistanu. Kontynuowaliśmy wymianę kulturową 
na prezentacji o działaniach ATD na Filipinach 
przygotowanej przez wolontariuszy, którzy wrócili 
z ponad dwuletniej misji w Manili. 

W maju odbyła się wycieczka rowerowa Tour de Olszynka 
Grochowska z piknikiem i ogniskiem. W organizację 
wydarzenia zaangażowało się wiele młodych osób, 
które nie tylko stały się przewodnikami wycieczki, 
ale też czuwały nad bezpieczeństwem innych i dbały 
o  porządek. Była to trochę sentymentalna podróż 
w  okolice osiedla Dudziarska, gdzie spędziliśmy wiele 
lat z dziećmi i ich rodzinami przy wspólnym czytaniu 
książek w ramach Bibliotek Podwórkowych.

Regularnie odbywały się działania sportowe, głównie 
mecze piłki nożnej, które gromadziły fanów piłki, ale 

nie  tylko. Były one okazją do aktywnego spędzania 
czasu oraz poznania się w zupełnie inny sposób niż 
podczas warsztatów dyskusyjnych.

Zainspirowani lubelskim festiwalem poetyckim „Miasto 
Poezji” zorganizowaliśmy wieczór twórczości, podczas 
którego czytaliśmy utwory, które nas poruszają, 
dzieliliśmy się własną twórczością i dyskutowaliśmy 
o roli sztuki w naszym życiu. 

Również w maju mieliśmy okazję wyruszyć śladami 
Marka Edelmana na spacerze z Magdą, wieloletnią 
przyjaciółką ruchu i przewodniczką muzeum POLIN.

Świąteczny grudzień — tak możemy określić intensywny 
koniec roku w ATD. Podczas warsztatów robienia kart 
i dekoracji świątecznych wieloletnia wolontariuszka 
i aktywistka Marta dzieliła się z innymi umiejętnościami 
plastycznymi. Już tradycyjnie podsumowaliśmy 
kończący się rok na spotkaniu świątecznym, na 
którym nie zabrakło tradycyjnych potraw wigilijnych. 
W grudniu było również spotkanie z młodzieżą i robienie 
pierniczków oraz wspólne dekorowanie biura. Efekty 
naszych kreatywnych działań można było podziwiać   
jeszcze długo w nowym roku.
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17 października
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

17 października zainicjowany w 1987 roku przez 
Ruch ATD Czwarty Świat, został uznany przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku 
jako Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. 
Dzień ten promuje dialog i zrozumienie pomiędzy 
ludźmi żyjącymi w ubóstwie, ich społecznościami 
oraz społeczeństwem w ogóle.

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 2019 
obchodzony był pod hasłem: „Działając razem 
wesprzyjmy dzieci, ich rodziny i społeczności, aby 
skończyć z ubóstwem”.

Serię wydarzeń rozpoczął Wieczór twórczości: Słowo 
i muzyka dla godności w Miejscu Akcji PACA 40. 
W  programie były świadectwa i opowieści przyjaciół 
ruchu z trudnym doświadczeniem życiowym oraz 
koncert zespołu „The Streeters”.

17 października w Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej 
odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Walki 
z Ubóstwem przygotowane przy współpracy z Fundacją 
Po Drugie, Towarzystwem Pomocy im.  św.  Brata 
Alberta Koło Warszawa-Praga, EAPN Polska, a także 

z przyjaciółmi ruchu — Markiem oraz Pawłem. 
Zaprezentowany został raport dr. hab. Ryszarda 
Szarfenberga „Wzrost ubóstwa w 2019 r.” oraz inicjatywa 
Habitat for Humanity „Housing for All”. W ramach 
debaty z udziałem młodzieży z Fundacji Po Drugie oraz 
uczestnikami spotkań osób doświadczających ubóstwa 
(PEP) dyskutowano o trudnościach, z jakimi zmagają 
się ludzie doświadczający bezdomności. W spotkaniu 
wziął udział Andrzej Stefański z Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich. W programie była również otwarta 
próba spektaklu „Piotruś Punk” poprowadzona przez 
Małgorzatę Lewińską. Na zakończenie uczestnicy mieli 
okazję zobaczyć występ grupy opowiadaczy oraz Fire 
show.

W Kielcach tradycyjnie przy współpracy z MOPR-em 
i władzami miasta odbyło się spotkanie przy Płycie Praw 
Człowieka oraz modlitwa  przy Krzyżu Bezdomnych.  
Była to okazja do dzielenia się wspomnieniami o tych, 
których już nie ma pośród nas.
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Warsztaty Wrzesińskiego 
W 2019 roku odbyły się cztery spotkania w ramach 
działania Warsztaty Wrzesińskiego w siedzibie 
wydawnictwa Więź przy ul. Trębackiej 3. W styczniu 
tematem warsztatów było „Wiele twarzy ubóstwa 
i wykluczenia — nasze doświadczenie z ATD”. 
Rozmawiano na nich o tym, że Warsztaty Wrzesińskiego 
to żywy pomnik Józefa Wrzesińskiego: przy jednym 
stole są osoby, które doświadczają ubóstwa oraz osoby, 
które chcą im towarzyszyć, są też badacze, a wszyscy 
nawzajem słuchają się i dzielą swoją perspektywą 
na różne kwestie. W ten sposób realizowane były 
założenia Wrzesińskiego, który mówił, że misją ATD 
jest przywrócenie godności osób biednych dzięki 
wchodzeniu w relacje, zaprzyjaźnianiu się. 

W marcu zastanawiano się, czy wsparcie finansowe 
ze strony państwa (np. w postaci zasiłków) jest zasadne/
potrzebne i czy spełnia swoją rolę. Omawiano trzy 
krótkie fragmenty tekstów: „Dawanie, które upokarza” 
oraz „Wartość pomocy wzajemnej i solidarności w walce 
o prawo do mieszkania” — oba z książki Francine 
de la Gorce „Z podniesionym czołem”, a także „Dochód 
gwarantowany” — fragmentem zamieszczonego 
w  Internecie wywiadu  „Tysiąc złotych dla każdego” — 

rozmowa z dr. hab. Ryszardem Szarfenbergiem. 

W maju poruszono temat ubóstwa wśród pracujących. 
Społeczeństwo polskie często kojarzy ubóstwo 
z  bezrobociem, a ubodzy stereotypowo bywają 
uważani za leniwych. Doświadczenie ATD Czwarty Świat 
pokazuje, że ubóstwo to bardzo złożony problem i nie 
zawsze wystarczy mieć pracę, aby ochronić się przed 
nim oraz przed wykluczeniem społecznym. 

W październiku Warsztaty Wrzesińskiego były jednym 
z wydarzeń zorganizowanych wokół obchodów 
Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. 
Zaprezentowano raport przygotowany przez 
Międzynarodowe ATD oraz Uniwersytet Oksfordzki 
„Ukryte wymiary ubóstwa”. 

Warsztaty Wrzesińskiego to cykl spotkań, na których 
staramy się rozmawiać o problemach ubóstwa 
i  wykluczenia społecznego, posiłkując się wiedzą 
i doświadczeniem zawartymi w tekstach założyciela 
Ruchu ATD — ojca Józefa Wrzesińskiego. Spotkania 
odbywają się regularnie już od 2008. Prowadzone 
są we współpracy z Redakcją “Więź”, która zawsze 
gości uczestników spotkań. 
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Spis artykułów:

Inicjatorzy nowego świata. Fragment 
przemówienia Isabelle Pypayert Perrin podczas 
Międzynarodowego Dnia Walki z  Ubóstwem – 
17 października 2017.

Ja też jestem wielką damą. Caroline Cugnet 
rozmawia z aktywistką ATD z Mauritiusa Tillie  
Evenor.

O duchowość laicką. Eveline Grieder odczytuje 
Jeana Jaurèsa przez filozofię Edgara Morina.

Niewidoczne cierpienia w pracy. Fragment 
wywiadu wolontariuszki stałej Françoise 
Barbier ze  specjalistką ds. ergonomii i autorką 
książki Niewidoczne cierpienia. 

Wejście w inny świat. Agnieszka Adamiec, 
Anna  Raczkiewicz, Izabela  Budzyńska, 
Maciej Bartoszuk, Martyna Mileszyk, Paulina 
Bartosiewicz o doświadczeniu Bibliotek 
Podwórkowych w Warszawie.
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Revue Quart Monde
Wolontariusze wraz z grupą tłumaczy pracowali nad 
polską wersją nr 244 kwartalnika Revue Quart Monde 
na  temat: „Co rozbudza nasze zaangażowanie”. 
W wyniku wspólnego wysiłku ukazało się polskie 
tłumaczenie poruszające tematy związane z kwestiami 
duchowości, prawami pracowniczymi kobiet, a także 
gościnnie pojawił się artykuł z Polski o naszej działalności 
w ośrodku dla uchodźców na Targówku.

Fragment „Ja też jestem wielką damą”:

Caroline Cugnet: Czy możesz powiedzieć, co w przesłaniu 
ojca Józefa daje ci najwięcej siły, co zmieniło twoje życie?

Tillie Evenor: Kiedy mówi o godności. Kiedy zaczęłam 
poznawać ATD, wiele razy słyszałam słowo „godność”, 
bo  pamiętaj, że nie umiem czytać. Teraz mówię trochę 
po francusku, ale wcześniej zawsze ktoś musiał tłumaczyć 
dla mnie na kreolski, żebym mogła uczestniczyć. 
To zajmowało dużo czasu. 

Trzeba szanować godność innych, więc powiedziałam 
sobie: dlaczego sama nie szanuję swojej godności? 
Nie chciałam patrzeć na siebie w lustrze, żeby nie widzieć 
swojej twarzy, bo uważam, że jestem brzydka, jestem 

biedna, nie jestem ładna. Ale pod wpływem historii 
o  pianinie, opowiedzianej przez ojca Józefa, które jego 
mama musiała sprzedać, choć było w rodzinie od pokoleń, 
pomyślałam sobie: „Jestem jak mama ojca Józefa, biedna, 
ale odważna, zawsze miałam co  jeść, nieważne co, ale 
nigdy nie chodziłam głodna. A więc ja także mam prawo 
dać sobie samej szansę pójścia naprzód.”

Pewnego dnia, kiedy wybrałam się do Patricii i patrzyłam 
na to, jak urządziła swój dom, poczułam się jak zupełnie 
ktoś inny: poszłam do toalety i powiedziałam do siebie: 
„Wow! Ale super”. Ktoś taki przyjmuje mnie u siebie... 
Dla mnie była wielką damą... Jeśli Patricia zaprosiła mnie 
do swojego pięknego domu, z piękną toaletą — nigdy 
nie byłam w hotelu, w tak pięknym miejscu jak to — 
powiedziałam wtedy do siebie: „Są ludzie, którzy dodają 
otuchy jak ojciec Józef.” Pomyślałam: „Ja też jestem wielką 
damą.” To wtedy powiedziałam jej, że jestem brzydka, że 
siebie nie lubię i po tym wszystkim poszłam do toalety 
i w lustrze nad umywalką spojrzałam w swoją twarz. 
Później powoli zaczęłam nabierać świadomości, doceniać 
i akceptować siebie taką, jaką jestem. Teraz myślę sobie, 
że mam dużo godności.
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Jak mierzyć ubóstwo?
Prezentacja raportu „Ukryte wymiary ubóstwa”

W 2016 r. Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty 
Świat wspólnie z Uniwersytetem Oksfordzkim 
zainicjował badania, aby pogłębić zrozumienie 
wielowymiarowego ubóstwa na świecie. Do celów 
badania należało wypracowanie bardziej precyzyjnego 
pomiaru ubóstwa, odnalezienie zależności pomiędzy 
różnymi wymiarami ubóstwa oraz, w perspektywie 
długofalowej, przyczynienia się do prowadzenia polityki 
na poziomach krajowym i międzynarodowym z większą 
empatią i wrażliwością, a tym samym do zwalczenia 
problemu ubóstwa.  W badaniu wzięły udział zespoły 
z Bangladeszu, Boliwii, Francji, Tanzanii, Stanów 
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Osoby bezpośrednio 
doświadczające ubóstwa, przedstawiciele środowiska 
akademickiego i praktycy pracowali wspólnie na 
partnerskich zasadach.

Raport został zaprezentowany na konferencji 
„Przeciwdziałając ukrytym wymiarom ubóstwa” 10 maja 
2019 r. w siedzibie Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD) w Paryżu. Polskie tłumaczenie 
międzynarodowego raportu „Ukryte wymiary ubóstwa” 

powstało w październiku 2019 r., a jego prezentacja 
stanowiła część obchodów Międzynarodowego Dnia 
Walki z Ubóstwem.

Kilkuletni projekt badawczy opierający się na metodolgii 
krzyżowania wiedzy doprowadził do zidentyfikowania 
dziewięciu kluczowych, powiązanych ze sobą wymiarów 
ubóstwa, które łączą w sobie doświadczenia osób 
z różnych krajów oraz różnych kontekstów społecznych 
i kulturowych. Obok trzech bardziej znanych dotychczas 
wymiarów uogólnionych jako „braki i niezaspokojone 
potrzeby” pozostałe  sześć wymiarów zdefiniowanych 
przez grupę badawczą było wcześniej niezauważanych 
lub rzadko branych pod uwagę w dyskusjach 
politycznych. Są to wymiary uogólnione jako „kluczowe 
doświadczenia”:  cierpienie psychiczne i fizyczne,  brak 
wpływu, walka o przetrwanie i opór  oraz  „wymiary 
dynamiki relacji”: złe traktowanie przez społeczeństwo, 
złe traktowanie przez instytucje oraz brak uznania 
wkładu osób żyjących w ubóstwie.
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Przychody (zł) 2019 % 2018 % 2017 % 2016 % 2015 % 2014 %

Składka członkowska 693 0 570 0 850 0 520 0 720 0 420 0

Dotacje Fundacji oraz Ruchu ATD 599315 98 334145 95 314687 78 370353 83 245392 88 224203 71

Granty ze środków publicznych w Polsce 0 0 0 0 0 0 13902 3 18039 6 16500 5

Granty ze środków publicznych z zagranicy 0 0 0 0 59449 15 18525 4 0 0 18501 6

Sponsorzy 0 0 12053 3 16000 4 21645 5 1668 1 30850 10
Darowizny osób fizycznych (z Francji i Polski) + 

1% (2018)
9958 2 3377 1 10882 3 20506 5 10549 4 27153 9

Dobrowolny udział w kosztach spotkań i 

pozostałe przychody
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Przychody finansowe – odsetki 256 0 379 0 283 0 1418 0 2227 1 345 0

Razem 610222 100 350523 100 402151 100 446869 100 278595 100 317972 100

Koszty (zł) 2019 % 2018 % 2017 % 2016 % 2015 % 2014 %

Koszty realizacji zadań statutowych 559084 92 317459 86 305588 83 397230 90 247896 87 300437 90

Koszty administracyjne 45959 8 52130 14 59932 16 38664 9 35237 12 33485 10

Koszty finansowe 2342 0 1043 0 789 0 4377 1 2964 1 1744 0

Razem 607385 100 370632 100 366309 100 440271 100 286097 100 335666 100

Zysk lub strat (zl) 2837 -20109 35842 6598 -7502 -17993

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne 384723 63 237791 64 214520 59 226535 51 161289 56 156871 47
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Zarządzanie finansami Stowarzyszenia opiera się przede 
wszystkim na dwóch dokumentach Międzynarodowego 
Ruchu ATD Czwarty Świat: „Karcie etyki finansowej” oraz 
„Etyce finansowej międzynarodowego wolontariatu 
długoterminowego”. Określają one zasadność i cele 
wydatków, charakteryzują zasady zatrudnienia, wyznaczają 
kierunek rozwoju. Międzynarodowa solidarność 
lokalnych ekip Ruchu ATD gwarantuje Stowarzyszeniu 
wsparcie ze strony Fundacji ATD Quart Monde France, 
a zarazem obliguje do stawiania sobie celów stopniowego 
uniezależniania się finansowego i wspierania ekip w innych 
krajach.

W roku 2019 zarówno wydatki poniesione na działalność 
statutową, jak i przychody zwiększyły się   w stosunku 
do roku poprzedniego. Koszty administracyjne zmniejszyły 
się o 6171 zł i stanowią 8% całości kosztów.

Przychody Stowarzyszenia w 2019 roku pokryły wszystkie 
wydatki na działalność statutową, a wynik finansowy 
za ten rok jest dodatni (2837 zł).

Należy wskazać, że sprawozdanie finansowe 2019 nie 
odzwierciedla w pełni rzeczywistej sytuacji Stowarzyszenia, 
a w szczególności nakładów poniesionych na realizację 
zadań, ponieważ:

• Działania Stowarzyszenia i grup ATD w Polsce 
w znacznym stopniu opierają się na bezpłatnej pracy 

wolontariuszy. W Polsce Stowarzyszenie ATD Czwarty 
Świat współpracuje z wieloma partnerami, korzystając 
nieodpłatnie z ich usług lub przestrzeni.

• Środki otrzymywane przez Stowarzyszenie jako 
dobrowolny udział finansowy uczestników projektów 
nie są wykazywane jako przychody, lecz są 
uwzględniane jako pomniejszenie kosztów projektów.

• Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat często 
pokrywa także część kosztów szkoleń wolontariuszy 
z Polski (zwykle podczas spotkań odbywających się za 
granicą).

Stowarzyszenie jest w dobrej kondycji finansowej w głównej 
mierze dzięki  dotacji od Fundacji ATD oraz Ruchu ATD we 
Francji, która w 2019 roku wyniosła 599315 zł i stanowiła 
98% całości przychodów.

Celem Stowarzyszenia pozostaje poszerzenie sieci 
przyjaciół i darczyńców z Polski. Stała ekipa w Warszawie, 
podobnie jak w roku poprzednim, będzie kontynuowała 
starania o dofinansowania celowe, ubiegając się o fundusze 
w ramach krajowych, lokalnych oraz zagranicznych  
konkursów. 

W 2019 roku Stowarzyszenie kontynuowało długoletnią 
współpracę z Biurem Rachunkowym „MAX” s.c. 
w  Warszawie, które prowadzi naszą księgowość od roku 
2010.
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Lista członków Stowarzyszenia ATD Czwarty Świat — marzec 2020 r.
Bolewska-Kocór Elżbieta

Braun Tereliza
Broda-Wysocki Piotr

Drelich-Magdziak Agnieszka
Franczak Stanisław

Gawryś Cezary
Hamerszmit Marta

Jakutajć Ewa
Jarmuszczak Maria

Kauch Elżbieta
Klein Pierre

Kostrzewska-Bednarkiewicz Anna
Kowalska-Teliuk Beata
Kozubska-Knop Justyna

Kraska Bogusław

Krzyżosiak Martyna
Laudy Barbara

Macińska Magdalena
Magdziak Krzysztof

Mazurkiewicz Monika
Medyński Tomasz
Miarka Jarosław

Nankiewicz Agata
Osinska Anna

Pałyga Krystyna
Perrin Isabelle
Ploszka Adam

Pocent Tamara
Skuza Justyna

Słapek Bogumiła

Sowa Karol
Stelmaszuk Zofia Waleria

Strzeszewski Jarosław
Szarfenberg Ryszard
Szczepaniak Anna

Sztandar-Sztanderska Karolina
Świątek Jan

Teliuk Oleksii
Tymoszczuk Marta

van Baren-Nawrocka Katarzyna
Wilkanowicz Stefan
Zieleńska Marianna

Zoll Andrzej
Zybała Andrzej
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Po ostatnim Walnym Zgromadzeniu nastąpiły zmiany 
personalne w składzie Zarządu. Po trzyletniej kadencji 
funkcję prezesa przejęła od Agaty Nankiewicz Marianna 
Zieleńska, natomiast funkcję członka Zarządu przestała 
pełnić Magda Bronikowska-Perka. Swój mandat 
członków Zarządu kontynuują: Anna Osinska,  Agata 
Nankiewicz, Karolina Sztanar-Sztanderska, Ryszard 
Szarfenberg, Jan Świątek. W Komisij Rewizyjnej 
zasiadają Martyna Krzyżosiak, Maria Jarmuszczak, 
Magdalena Macińska.

W 2019 roku zaszły zmiany w składzie ekipy stałych 
wolontariuszy. Do ATD w Warszawie po dwuletniej misji 
w Manili wrócili Beata Kowalska-Teliuk i Oleksii Teliuk. 
Z kolei Gosia Sendek i Jan Świątek przygotowywali 
się  do nowej misji w ekipie w Madrycie. Dzięki 
swojemu doświadczeniu i ogromnemu entuzjazmowi 
na pewno będą inspiracją do działania dla członków 
ruchu w Hiszpanii. W marcu do ekipy dołączyła Jagoda 
Wawrzeńczak, która głównie zajmuje się działaniami 
młodzieżowymi, komunikacją i Warsztatami 
Wrzesińskiego. Natomiast z ekipy odeszli: Magda 
Dziedzic, Edyta Czesnel, Wojtek Mirosław.

W styczniu 2020 roku do ekipy dołączył Sébastien 
Gotti z Belgii. Pozostali stali wolontariusze to: 
Paulina Bartosiewicz, Beata Kowalska-Teliuk, Anna 
Sendek, Oleksii Teliuk, Jagoda Wawrzeńczak, Joanna 
Wichrowska.

Pod koniec roku podziękowaliśmy za wsparcie 
Véronique i Benoît Reboul-Salza, którzy przez ponad 
dwa lata przyjeżdżali regularnie do Polski, aby pomóc 
członkom ruchu w Polsce m.in. w procesie ewaluacji 
i planowania. Ich funkcję od 2020 roku przejmuje Ekipa 
europejska z biurem we Francji, w skład której wchodzą: 
Chantal Consolini-Thiébaud, Pierre Klein, Bert Luyts.

W październiku 2019 z wielkim smutkiem pożegnaliśmy 
przyjaciela, wieloletniego członka ruchu, przez wiele 
lat członka zarządu, Cezarego Bieniaszewskiego. 
Czarek był u samych początków powstania Ruchu ATD 
w Polsce. Angażował się nie tylko w działania w Kielcach, 
ale również brał udział w spotkaniach za  granicą. 
Miał w sobie zdolność do bardzo głębokiej refleksji. 
Przypominał nam, że istotą ruchu są więzi między 
ludźmi. Jego odejście jest ogromną stratą dla  całego 
ATD. 
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Nasi partnerzy

Auchan Wola • Caritas Diecezji Kieleckiej • Decathlon Targówek • EAPN Polska • Fundacja Panoptykon 
Fundacja Studio Skit • Miejsce Akcji Paca 40 • Ochotnicy Warszawscy • Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Fundacja Po Drugie • Polska Rada Organizacji Młodzieżowych • Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

zespół muzyczny „The Streeters” • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga
Urząd Miasta Kielce • Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej • Wydawnictwo Więź

oraz grupa opowiadaczy Jerzego Szufy
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Jednym z głównych celów, jakie postawiliśmy sobie 
w roku 2020 jest powrót Bibliotek Podwórkowych 
do  regularnych działań w Warszawie. Biblioteki 
towarzyszyły nam niemal od początków powstania 
Stowarzyszenia ATD Czwaty Świat w Polsce, zmieniały 
się miejsca, dzieci dorastały, ale niezmiennie grupa 
wolontariuszy z walizką książek pojawiała się 
w miejscach, gdzie była potrzeba i pragnienie czytania 
i poznawania świata poprzez sztukę i kulturę. Ze względu 
na zamknięcie osiedla Dudziarska oraz zmiany w Ośrodku 
dla cudzoziemców na Targówku w Warszawie Biblioteki 
Podwórkowe zostały zakończone w obu miejscach. 
Jesteśmy na etapie poszukiwania nowego miejsca, gdzie 
moglibyśmy wspólnie ze społecznością lokalną i grupą 
wolontariuszy tworzyć nowy rozdział w historii Bibliotek 
Podwórkowych w Polsce. 

Prace nad powołaniem Rzecznika Praw Społecznych 
w ramach projektu Nasze Głosy zbliżają się do etapu 
upublicznienia wyników. Planujemy zorganizować 
konferencję będącą podsumowaniem wieloletniej 
pracy, na której zostanie zaprezentowana publikacja 
wraz z raportem z badań, przeprowadzonych w ramach 
projektu Nasze Głosy oraz propozycja koncepcji 
Rzecznika Praw Społecznych.

Od stycznia 2020 spotkania młodzieżowe odbywają 
się wokół tematu ekologii i zrównoważonego rozwoju. 
Na zakończenie cyklu przed wakacjami młodzież będzie 
miała okazję podzielić się tym, czego się dowiedziała, 
przygotowując wydarzenie dla szerszej publiczności, 
a  w  maju zorganizuje wycieczkę rowerową. W lipcu 
grupa młodych ludzi weźmie udział w polsko-niemieckiej 
wymianie młodzieżowej o tej samej tematyce.

Również latem odbędzie się Festiwal Równych Szans. 
Ubiegłoroczny Festiwal Marzeń stał się przestrzenią 
do spotkania osób o bardzo różnym doświadczeniu 
życiowym, stworzeniu więzi między uczestnikami 
i  wzmocnieniu zaangażowania do walki z ubóstwem. 
Mamy nadzieję, że tegoroczny Festiwal spełni również 
podobną funkcję i sprawi, że z jeszcze większym 
entuzjazmem będziemy angażować się w działania.

Pod koniec roku grupa z Polski będzie miała możliwość 
zwiedzenia międzynarodowego centrum ATD we Francji 
i poznania miejsc związanych z początkami powstawania 
Ruchu ATD. Wraz z inną grupą aktywistów i przyjaciół 
ATD będą wymieniać się doświadczeniami i pomysłami, 
jak walczyć z ubóstwem.
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