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ATD Czwarty Świat w Polsce jest częścią międzynarodowego ruchu neutralnego politycznie i wyznaniowo. Działa na rzecz rozwiązania problemu 
skrajnego ubóstwa, stawiając w centrum prawa człowieka. Koncentruje się na wspieraniu osób i rodzin żyjących w ubóstwie poprzez obecność 
i zaangażowanie w środowiskach mniej uprzywilejowanych, budowanie świadomości społecznej na temat problemu skrajnego ubóstwa oraz 
wpływanie na polityki zmierzające do jego rozwiązania. Stara się ułatwić osobom doświadczającym ubóstwa lub wykluczenia społecznego zabie-
ranie głosu w debacie publicznej na temat współczesnych problemów społecznych oraz umożliwić im współdecydowanie w kwestiach, które ich 
bezpośrednio dotyczą.

Misja ATD

Jednak jesteśmy gotowi świadczyć, że świat 
może iść w dobrym kierunku, jeśli tylko bę-
dziemy przyjaciółmi jedni dla drugich. Jeśli 
ci, którzy są mocni, podzielą się swoją siłą ze 
słabymi i jeśli ci, którzy nie mogli ukończyć 
szkół, nauczą się czegoś od tych, którzy są 
wykształceni.

Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma  
i słowa, wyd. Więź 2007 s. 117.

• 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 ubó-

stwem;
• Sprawianie, by prawa człowieka były realizowane dla osób żyjących 

w ubóstwie i dyskryminowanych;
• Walka z ubóstwem przez sztukę, kreatywność i wspólne działania 

z młodzieżą.

Priorytety ATD w Polsce na lata 2018-2022:
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Rok 2020 był wyjątkowy dla ludzi na całym świecie. W obliczu rozprze-
strzeniającego się wirusa SARS-CoV-2 i związanego z nim kryzysu, mu-
sieliśmy pozostać tym silniejsi i bardziej zjednoczeni. Członkowie Ruchu 

ATD z całego świata łączyli siły, by nikogo nie zostawić na uboczu. Również 
współpraca między organizacjami nabrała większego znaczenia.

Od marca mierzyliśmy się z ciągłymi zmianami i wyzwaniami. Wprowa-
dzone obostrzenia uderzyły najmocniej w tych z nas, którzy już wcześniej 
znajdowali się w trudnej sytuacji. Część osób została uwięziona w domach 
pomocy społecznej. W tej sytuacji przede wszystkim staraliśmy się pozo-
stawać w kontakcie: przez telefon lub internet, a kiedy było to konieczne –  
i możliwe – na żywo. Poznaliśmy dużo poruszających historii. Chcieliśmy, by 
więcej osób usłyszało głosy najuboższych, dlatego spisywaliśmy i publikowa-
liśmy ich świadectwa.

Niektóre działania musieliśmy wstrzymać lub odłożyć w czasie ze względu na 
zagrożenie epidemiologiczne. Dostosowaliśmy funkcjonowanie biura do nowej 
rzeczywistości, wprowadzając zasady zmniejszające ryzyko transmisji wirusa  
i zaopatrując lokal w środki ochrony osobistej.

Kiedy to było możliwe, organizowaliśmy wydarzenia przez internet. Ponie-
waż nie wszyscy z nas mieli możliwość połączyć się samodzielnie, użyczaliśmy 
sprzęt, spotykaliśmy się indywidualnie, by pomóc obsłużyć program do wide-
okonferencji, udzielaliśmy instrukcji na żywo i telefonicznie. Staraliśmy się, by 
wszyscy mieli równe szanse uczestnictwa. Udało nam się w takiej formie po-
prowadzić m.in. Warsztaty Wrzesińskiego, Nasze Głosy, spotkania młodzieżowe, 
a nawet spotkanie świąteczne.

Zorganizowaliśmy cztery spotkania dyskusyjne z cyklu Warsztaty Wrzesiń-
skiego. Przemawiali na nich prelegenci z innych organizacji oraz ATD Między-

narodowego. Przed jednym ze spotkań przeprowadziliśmy wywiady z młodymi 
osobami, co było punktem wyjścia do dyskusji.

W ramach Naszych Głosów udało nam się dokończyć projekt Ustawy o rzecz-
nictwie na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
nagrać krótkometrażowy film dokumentalny, zorganizować konferencję, która 
zaowocowała zaproszeniem ATD do kancelarii prezydenta oraz wydać książ-
kę Idea Rzecznika Praw Społecznych opracowana przez ATD Czwarty Świat. 
Jak co roku ważnym wydarzeniem były obchody Międzynarodowego Dnia Walki  
z Ubóstwem. Istotnym głosem był stworzony na tę okazję rapowy utwór Jakuba 
Jackiewicza ABIR-a 17 Października w formie wezwania.

Świadectwa ludzi, publikację Idea Rzecznika Praw Społecznych opraco-
wana przez ATD Czwarty Świat, film Nasze Głosy i piosenkę 17 Października  
w formie wezwania można znaleźć na naszej stronie internetowej: atd.org.pl.

Bardzo nas ucieszyło, że mimo niesprzyjających okoliczności udało nam się 
wyjechać na polsko-niemiecką wymianę młodzieżową do Haus Neudorf oraz na 
Festiwal Marzeń.

Gratuluję aktywistom, wolontariuszom i całej ekipie ogromnej wy-
trwałości pomimo niesprzyjających w tym roku okoliczności. Dziękuję 
za Wasze zaangażowanie i że pamiętacie o tych, którym jest najtrudniej, 
kiedy wszystkim jest ciężko: z powodu ograniczenia kontaktów, zagro-
żenia zdrowia, lęku o dzieci, rodzinę, pracę. Oby jak najdłużej starczyło 
Wam samym zdrowia i sił do podejmowania kolejnych niełatwych wy-
zwań.

Anna Osinska

Słowo wstępne
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Część działań ATD została wstrzymana w związku z pandemią. Inne 
powstały jako odpowiedź na sytuację panującą w kraju i na świecie. 
Najważniejsze dla nas było, by pozostać w kontakcie z członkami Ru-

chu. Dzieliliśmy nasze smutki i radości - przez telefon, messengera, Zooma, 
listy – staraliśmy się być razem w każdy możliwy sposób. Wspólnie szukali-
śmy rozwiązań problemów, które pojawiały się w naszym życiu. Mierzyliśmy 
się z kolejnymi wyzwaniami: przygotowywaliśmy pisma, uczyliśmy się nowych 
sposobów załatwiania spraw urzędowych, pomagaliśmy zorganizować pomoc 
żywieniową dla członków ATD przebywających w kwarantannie, służyliśmy 
wsparciem technicznym, by umożliwić ludziom uczestniczenie w wydarze-
niach online. Jeszcze bardziej niż dotychczas doceniliśmy współpracę z innymi 
organizacjami.

Widzieliśmy, ile siły, odwagi i determinacji sytuacja wymagała od osób do-
tkniętych ubóstwem lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, które najsil-
niej odczuły efekty wprowadzenia w państwie stanu epidemii. Za co żyć, gdy 
z powodu COVID-a traci się pracę, a nie ma się oszczędności? Jak zapewnić 
dzieciom możliwość nauki zdalnej, gdy ma się jeden pokój dla trójki pociech 
i żadnego komputera? Jak przebyć kwarantannę, gdy pracuje się na umowie 
zlecenie i brak pracy oznacza brak środków do życia albo nawet zwolnienie? 

Jak poradzić sobie z uwięzieniem w domu pomocy społecznej bez możliwości 
odwiedzin? Takie zmagania towarzyszyły wielu osobom. Chcieliśmy, by ich głos 
został usłyszany, a historie zapamiętane. Z tego powodu zbieraliśmy i publiko-
waliśmy świadectwa ludzi – na naszej stronie internetowej, w mediach spo-
łecznościowych, na stronie ngo.pl.

Jedna z osób z Ruchu powiedziała: Musimy być bardziej socjalni, ciepli, 
serdeczni. Ludzie najsłabsi najbardziej ucierpią. Ci, którzy mają miliony, na-
rzekają, że im pensje zmalały, a co ma powiedzieć człowiek pracujący za 
najniższą krajową? On nie ma odłożonych pieniędzy, musi zarobić na opłaty, 
jedzenie.

Inny członek ATD wyznał: Nie wiem, czy ja i moje dziecko wytrzymamy 
psychicznie izolację od społeczeństwa.

Kolejna osoba zauważyła: Teraz musimy apelować, że bezdomni też są 
ludźmi.

Tak też robiliśmy. Głosy zebrane od ludzi w ATD zostały uwzględnione we 
Wspólnym stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Komisji Eksper-
tów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich 
w sprawie sytuacji osób w kryzysie bezdomności w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego.

Działania związane z pandemią
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Od czerwca 2016 r. grupa Naszych Gosów spotykała się, by dokonać 
analizy sytuacji związanej z funkcjonowaniem pomocy społecznej 
i wypracować rekomendacje oparte na wnikliwej analizie sytuacji,  

z uwzględnieniem realiów funkcjonowania pomocy społecznej i doświadcze-
nia zarówno osób w niej pracujących, jak i z niej korzystających. Specjaliści  
w dziedzinie polityki społecznej czuwali nad tym, by kierunek prac był zgodny 
z obecną wiedzą naukową. W 2020 r. wnioski i pomysły dotyczące usprawnie-
nia pomocy społecznej i zapewnienia lepszej ochrony praw osób najuboższych 
znalazły realne odzwierciedlenie w projekcie Ustawy o rzecznictwie na rzecz 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i zostały przed-
stawione w krótkometrażowym filmie dokumentalnym Nasze Głosy, publikacji 
Idea Rzecznika Praw Społecznych wypracowana przez ATD Czwarty Świat 
oraz podczas konferencji online pt. Nasze Głosy.

Adam i Artur zdołali przełożyć pomysły grupy na język prawa. Przygotowali 
projekt Ustawy o rzecznictwie na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym, wprowadzającą Rzecznika Praw Społecznych. Mailowo  
i podczas spotkań Naszych Głosów grupa przekazała swoje pytania i pomysły, 
co pomogło udoskonalić projekt ustawy.

Po ukończeniu pracy nad dokumentem, skupiliśmy się na przygotowaniach 
do konferencji. Omówiliśmy również postępy w pracy nad publikacją opisującą 
przebieg i efekty projektu Nasze Głosy.

Reprezentanci Naszych Głosów latem porozmawiali na temat idei Rzecznika 
z innymi członkami ATD podczas Festiwalu Marzeń – Seminarium na Rzecz 
Równych Szans. Jedna z osób podsumowała dyskusję słowami: Potrzebujemy, 
żeby była sprawiedliwość dla ludzi potrzebujących, korzystających z różnych 
form pomocy.

Nasze Głosy

Spotkania Naszych Głosów
Grupa Naszych Głosów w latach 2017-2019 wypracowała koncepcję 

Rzecznika Praw Społecznych, który ma stać na straży praw i wolności osób 
najbardziej narażonych na ich łamanie, czyli tych dotkniętych i zagrożonych 
ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Jego zadaniem na być wspieranie 
dialogu i porozumienia pomiędzy osobami dotkniętymi ubóstwem a pomocą 
społeczną i działanie na rzecz poprawy polityki społecznej. Prawnicy Adam  
i Artur na spotkaniu w styczniu 2020 r. przedstawili swoje uwagi i przemyślenia 
na ten temat. Odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy działania zgodzili 
się, że najlepiej będzie utworzyć organ rozproszony, zdecentralizowany, bliski 
obywatelowi, który koncentrowałby się na sprawach indywidualnych i zajmo-
wał wytyczaniem pozwów cywilnych.

Publikacja
W ciągu 5 lat działania Naszych Głosów wypracowaliśmy różne dokumenty. 

Najważniejsze z nich zebraliśmy razem i wydaliśmy w formie papierowej oraz 
ebooka. Książka zawiera:

• opis całego procesu i działań grupy Naszych Gosów;
• raport z badań opinii różnych środowisk na temat pomysłu wprowadzenia 

Rzecznika;
• Koncepcję Rzecznika Praw Społecznych;
• projekt Ustawy o rzecznictwie na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym;
• listę najczęściej pojawiających się zarzutów w sprawie pomysłu powo-

łania Rzecznika i odpowiedzi grupy rozwiewające wątpliwości krytyków.

9





W publikacji zamieściliśmy również tekst opisujący wykorzystaną w Naszych 
Głosach metodę krzyżowania wiedzy oraz przemówienie wygłoszone przez ojca Jó-
zefa Wrzesińskiego w siedzibie UNESCO w Paryżu z okazji otwarcia obrad Stałego 
Komitetu ds. Badań Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego, wyjaśniające niezbęd-
ność uznania wiedzy z doświadczenia ubóstwa jako równie ważnej jak wiedza 
praktyków i naukowców.

Publikacja służy nam do upowszechniania wiedzy zdobytej w trakcie działania 
i przedstawiania wypracowanych rekomendacji. W szczególności mamy nadzieję, 
że pomoże nam przekonać decydentów, że utworzenie nowej instytucji rzeczniczej 
jest potrzebne.

Film
16 października w Radzie Europy miała miejsce Konferencja Międzynarodowych 

Organizacji Pozarządowych Rady Europy zwana Konferencją INGOs. Ze względu na 
pandemię odbyła się w formie wideokonferencji. Głównym celem Konferencji INGOs 
było promowanie takich wartości jak wspieranie demokracji oraz roli społeczeństwa 
obywatelskiego. ATD zostało zaproszone do uczestnictwa i dostało propozycję przed-
stawienia rezultatów prac Naszych Głosów w formie krótkiego filmu.

Niedługo później rozpoczęły się pierwsze zdjęcia do filmu. Chcieliśmy pokazać 
ducha, w którym pracowaliśmy i opowiedzieć o tym, co było dla nas ważne. Z tego 
powodu nagraliśmy krótkie wypowiedzi różnych uczestników projektu. Przed kame-
rą wystąpiły osoby z doświadczeniem ubóstwa, pracownik socjalny, wolontariusze 
ATD i naukowcy.

Konferencja

Opowiedzieliśmy o tym, jak  nauczyliśmy się słuchać nawzajem i współpraco-
wać, poznaliśmy zupełnie nowe dla nas perspektywy, przełamaliśmy dzielące nas 
bariery i z nową, wspólną wiedzą wypracowaliśmy idę Rzecznika Praw Społecz-
nych.
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Konferencja online była podsumowaniem projektu Nasze Głosy. Wśród gości 
były osoby z doświadczeniem ubóstwa, naukowcy, pracownicy Domów Pomocy 
Społecznej i Ośrodków Pomocy Społecznej, w tym dyrektorzy, oraz reprezentanci 
organizacji pozarządowych. Przedstawiliśmy proces realizacji działania i projekt 
ustawy. Wypowiedzieli się reprezentanci 3 grup wiedzy, prezentując przy tym swoje 
punkty widzenia i to, co dla nich było szczególnie istotne. Ważny punkt progra-
mu stanowił panel dyskusyjny, w którym wzięli udział Stanisław Trociuk, zastępca 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP oraz Adria-
na Porowska, prezeska Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Dyskusję prowadził 
Ryszard Szarfenberg.  

W trakcie dyskusji Stanisław Trociuk podkreślił znaczenie decyzji, czy Rzecznik 
będzie organem administracji, czy też instytucją niezależną. Zauważył, że ważne 
jest, by cieszył się zaufaniem społecznym. Marek Rymsza zwrócił uwagę, że Rzecz-
nik musiałby się wpasować w zachodzące w państwie procesy społeczne i plany 
deinstytucjonalizacji. Adriana Porowska poparła inicjatywę powołania Rzecznika 
Praw Społecznych, podkreślając potrzebę powołania tej instytucji. Marek Rymsza 
zaprosił ATD na dalsze rozmowy do kancelarii Prezydenta RP.





tematyki. Zaprosiliśmy dwoje gości z Międzynarodowego ATD, by pomogli nam 
w refleksji. Jean Tonglet, stały wolontariusz z Belgii, dołączył do nas podczas 
październikowego spotkania, a Hughette Redegeld, stała wolontariuszka  
z Francji, w czasie grudniowego.

Jean Tonglet był pierwszym dyrektorem Międzynarodowego Centrum Pamięci  
i Badań im. Józefa Wrzesińskiego w Baillet pod Paryżem, gdzie są zebrane 
wszystkie pisma Józefa Wrzesińskiego. Nasz gość przeczytał na głos wybrane 
przemyślenia założyciela Ruchu ATD na temat duchowości z ostatnich lat jego 
życia (między 1983 r. a 1988 r.) i zaprosił nas do dyskusji na ich temat. Jako 
członek Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Józefa Wrzesińskiego we Francji, które 
stara się sprostać wymogom stawianym w trwającym od 1997 r. procesie be-
atyfikacji ojca Wrzesińskiego, Jean mógł opowiedzieć nam o roli, którą odegrał 
ojciec Wrzesiński jako ksiądz katolicki, jak interpretował życie Jezusa, a także 
o powinnościach Kościoła względem najuboższych i najbardziej wykluczonych 
członków społeczeństwa.

Hughette Redegeld, razem z innymi stałymi wolontariuszami, w ramach 
działania ATD przez pięć lat prowadziła badania na temat duchowości. 
Przypomniała nam, że Józef Wrzesiński jako ksiądz zawsze miał na uwa-
dze znaczenie duchowości i wyjaśniła, dlatego nie zdecydował się uczynić  
z ATD Czwarty Świat organizacji katolickiej. Podkreśliła, jak trudny jest ten 
temat ze względu na to, że dotyka on spraw intymnych. Pomogła nam lepiej 
zrozumieć kwestie, nad którymi pracował jej zespół, co pomogło nam popro-
wadzić owocne dyskusje. Wypowiedź zakończyła słowami zachęty, żebyśmy 
kontynuowali w Polsce refleksje zapoczątkowane w Ruchu na poziomie mię-
dzynarodowym.

Warsztaty Wrzesińskiego
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Warsztaty Wrzesińskiego to cykl spotkań dyskusyjnych, na któ-
rych poruszane są problemy związane z ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym. Stanowią kontynuację myśli założyciela Ruchu 

ATD – Józefa Wrzesińskiego. Odbywają się regularnie od 2008 r. we współpracy  
z Redakcją Więź. W ich ramach w 2020 r. zorganizowaliśmy cztery wydarzenia.

Podczas pierwszego z nich Ryszard Szarfenberg zaprezentował raport 
Poverty Watch przygotowany przez Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciw-
działania Ubóstwu. Podkreślił konsekwencje programu 500+ oraz trudności  
w czerpaniu z niego korzyści przez najbiedniejszą część społeczeństwa.

Restrykcje związane z COVID-19 opóźniły realizację kolejnych Warsztatów. 
Po dostosowaniu sposobu prowadzenia spotkań, udało nam się kontynuować 
działanie przez internet. W 2020 r. w tej formie zorganizowaliśmy wydarzenia 
w maju, październiku i grudniu.

Tematem drugich Warsztatów Wrzesińskiego w 2020 r. były Strategie 
mieszkaniowe młodych ludzi w Warszawie. By poznać ich perspektywę, prze-
prowadziliśmy kilkanaście wywiadów. Na podstawie zebranych informacji 
napisaliśmy artykuł, który stanowił punkt wyjścia do dyskusji. Gośćmi spe-
cjalnymi byli: Agnieszka Sikora, założycielka Fundacji Po DRUGIE oferującej 
pomoc młodym ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz Jerzy 
Górski, działacz społeczny zajmujący się problemem dostępności mieszkań. 
Starali się oni odpowiedzieć na pytanie, jakie perspektywy mają młodzi ludzie 
w zakresie mieszkalnictwa w obliczu bardzo wysokich cen mieszkań w stolicy 
oferowanych na otwartym rynku.

Kilkoro członków ATD wyraziło chęć dyskusji o duchowości, na co odpo-
wiedzią było zorganizowanie dwóch ostatnich spotkań w tym roku wokół tej 





Na początku roku 2020 wraz z młodzieżą postanowiliśmy skupić 
nasze działania wokół tematu ekologii. Odbyło się kilka spotkań  
w biurze, podczas których przeprowadziliśmy m.in. warsztaty ro-

bienia biżuterii, woskowijek i świeczek. W okresie między marcem a czerw-
cem z powodu epidemii koronawirusa byliśmy zmuszeni zastąpić zaplano-
wane aktywności spotkaniami online.

W dniach 6 – 13 lipca odbyła się polsko-niemiecka wymiana młodzie-
żowa w Haus Neudorf pod Berlinem. Głównymi tematami wyjazdu były ste-
reotypy oraz ekologia. Dużym zainteresowaniem cieszył się warsztat zero 
waste, podczas którego wykorzystaliśmy stare firanki, by uszyć woreczki, 
które można wykorzystać podczas zakupów, aby ograniczyć używanie jed-
norazowych, plastikowych torebek. Warsztat ten przełamał także stereotyp, 
że szycie należy do kobiecych zajęć – bardzo chętnie wzięła w nim udział 
męska część uczestników, która stanowiła większość podczas naszej wy-
miany.

Rozmowę o stereotypach i dyskryminacji poprzedziliśmy warszta-
tem One Step – Krok naprzód. Zadaniem uczestników było wcielenie się  
w różne role społeczne, np. 60-letniego mężczyzny, który właśnie stracił 
pracę, bezrobotnej samotnej matki z dwójką dorastających dzieci, 44-letniej 
kobiety, która jest dyrektorem firmy transportowej, 24-letniego mężczyzny  
z nieskończonymi studiami, który jest uchodźcą z kraju dotkniętego wojną. 
Wywiązała się dyskusja na temat nierówności społecznych, podczas któ-
rej część osób podzieliła się swoimi osobistymi doświadczeniami. Jedną  
z refleksji było to, że do każdego człowieka należy podchodzić indywidual-

nie, bo dopiero, gdy go lepiej poznamy, możemy dowiedzieć się, jaką osobą 
tak naprawdę jest.

Iza, która uczestniczyła w wymianie głównie w roli tłumaczki, poprowa-
dziła warsztat przełamujący stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawno-
ścią wzrokową. Jako że sama nie widzi od wielu lat, podzieliła się swoimi 
doświadczeniami. Zaprezentowała nam również technologie ułatwiające 
pracę i życie codzienne osobom niewidomym.

W Haus Neudorf podczas wymiany młodzieżowej wykonywaliśmy także 
prace  stolarskie: zbudowaliśmy kompostownik, zaprojektowaliśmy nowe 
okna do budynku gospodarczego oraz drzwi do niewykończonego pomiesz-
czenia na poddaszu. Prace przebiegały bardzo sprawnie dzięki wiedzy  
i doświadczeniu uczestników ze szkoły stolarskiej w Hamburgu.

W czasie wyjazdu prowadziliśmy również gry i zabawy integracyjne oraz 
wspólnie gotowaliśmy – zrobiliśmy m.in. pizzę i pierogi. Nie zabrakło czasu 
na aktywność na świeżym powietrzu: grę w piłkę, spacery oraz ogniska. 
Byliśmy również na wycieczce w Berlinie oraz w obozie koncentracyjnym 
Sachsenhausen.

Dzięki pobytowi w Niemczech nawiązaliśmy nowe, międzynarodowe 
znajomości, wymieniliśmy się doświadczeniami, nauczyliśmy się nowych 
rzeczy oraz nabraliśmy motywacji do dalszego działania. Nasze spotkanie 
było dofinansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Niestety, z powodu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, 
przez kolejne miesiące nie mogliśmy organizować spotkań w biurze. Pozo-
staliśmy jednak w kontakcie indywidualnym z młodymi osobami.

Działania młodzieżowe
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12 lutego obchodziliśmy rocznicę urodzin ojca Józefa Wrzesińskiego, który 
wraz z rodzinami z Noisy-le-Grand dał początek Ruchowi ATD. Był pewien, że 
nędza jest wytworem człowieka i tylko człowiek może ją unicestwić. By sze-
rzyć jego myśl, spotkaliśmy się w Miejscu Akcji PACA 40 na  projekcji filmu 
Józef Niezłomny, który pokazuje początki powstawania Ruchu ATD oraz przy-
bliża postać jego założyciela. Po seansie miała miejsce krótka dyskusja. Jeden  
z uczestników, Jarek, wyraził żal, że Wrzesiński odszedł zbyt wcześnie i bardzo 
potrzebujemy go dzisiaj. Natomiast Zbyszek powiedział, że paradoksalnie wal-
ka Józefa z systemem jest taka sama, jak nasza dzisiejsza walka.

ruszają. Wśród nas były osoby na co dzień całkowicie odizolowane od świata 
z powodu pandemii. Byliśmy pod wrażeniem atmosfery spotkania,  poziomu 
czytanych wierszy i rozmów wokół nich. Refleksje i silne wzruszenie pozostały 
w nas jeszcze długo, nawet gdy wróciliśmy już do naszych rzeczywistości.

Działania kreatywne
Seans filmowy

Ostatnie przesłanie Wrzesińskiego
Dwa dni później ponownie spotkaliśmy się, żeby uczcić pamięć ojca Józefa 

Wrzesińskiego, tym razem w rocznicę jego śmierci. 14 lutego 1988 r. w szpitalu, 
czekając na operację serca, napisał (a właściwie nagrał na kasecie) list, który 
okazał się jego ostatnim przesłaniem. W rocznicę śmierci stali wolontariusze 
na całym świecie spotykają się, żeby go sobie przypomnieć. Również w Polsce 
odbyło się  kameralne wydarzenie zorganizowane przez działaczkę ATD Magdę.

Pokój poezji
Magda zadbała również, by w trudnych czasach nie zabrakło sztuki. Pozo-

stając fizycznie w naszych domach, spotkaliśmy się online w pokoju poezji,  
w którym, jak pisze Emily Dickinson o wiele więcej okien/drzwi można szerzej 
otworzyć. Czytaliśmy własne wiersze i dzieliliśmy się utworami, które nas po-

Święta to czas, kiedy chcemy być z bliskimi. Kiedy jednak nie możemy spo-
tkać się z powodu dzielącej nas odległości – lub, jak w tym roku, z powodu 
konieczności izolacji – szczególnego znaczenia nabierają kartki świąteczne.  
W związku z tym spotkaliśmy się w biurze ATD i razem własnoręcznie wykona-
liśmy pocztówki, by przesłać do naszych przyjaciół z ATD nie tylko słowa, ale  
i kawałek serca włożony w tworzenie tych kartek.

Ekowarsztaty
Dzięki przyjaciółce ATD, Karinie, mogliśmy połączyć kreatywność z dbaniem 

o środowisko. Karina podzieliła się swoją wiedzą na temat tego, jak w praktyce 
ograniczyć ilość odpadów i używać więcej naturalnych produktów. Pokazała 
nam, jak tworzyć zdrowe i ekologiczne kosmetyki. Na jednym ze spotkań mło-
dzieżowych poprowadziła dla nas warsztaty zero waste, na których własno-
ręcznie stworzyliśmy woskowijki, służące do pakowania kanapek, nadające się 
do wielokrotnego użytku, i świeczki. Nauczyła nas również, jak ze starych fira-
nek zrobić praktyczne torby na zakupy, świetne do noszenia świeżych warzyw 
i owoców. Wiedzę tę wykorzystaliśmy później podczas warsztatów w czasie 
wymiany młodzieżowej oraz na Festiwalu Marzeń.

Kartki świąteczne
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W sierpniu, podobnie jak w poprzednim roku, zorganizowaliśmy 
Festiwal Marzeń – Letnie Seminarium Na Rzecz Równych Szans 
w Dworku pod Lipą w Nowych Kotlicach. W tym roku z powodu 

epidemii zdecydowaliśmy się na dwa mniejsze spotkania w dniach 14 – 16 
sierpnia oraz 28 – 30 sierpnia. Podczas festiwalu odbyły się m.in. warszta-
ty dyskusyjne oraz artystyczne, nie zabrakło także atrakcji dla dzieci.

W obu wyjazdach do Nowych Kotlic uczestniczyły osoby zarówno an-
gażujące się w działania ATD od wielu lat jak i te, które dopiero poznają 
Ruch. Bardzo ważnym punktem programu obu wyjazdów była prezentacja 
o działaniu Nasze Głosy oraz projekcie ustawy o Rzeczniku Praw Społecz-
nych. Odbyła się dyskusja, podczas której rozmawiano na temat metody 
krzyżowania wiedzy wykorzystanej w Naszych Głosach, łączącej perspek-
tywy osób doświadczających ubóstwa, praktyków i naukowców, jej znacze-
nia oraz wyzwań, które ze sobą niesie. Wiele osób opowiedziało o swoich 
doświadczeniach związanynych z korzystaniem z usług pomocy społecznej. 
Przedstawiono rekomendacje wypracowane podczas trwania projektu Na-
sze Głosy oraz projekt ustawy o Rzeczniku Praw Społecznych. Nie zabrakło 
czasu na pytania uczestników i wymianę uwag.

W czasie Festiwalu Marzeń odbyło się wiele warsztatów manualnych, 
podczas których członkowie ATD dzielili się swoimi umiejętnościami. 
Podczas pierwszego wyjazdu Marta poprowadziła warsztaty florystyczne,  
w trakcie których uczestnicy wykonali własnoręcznie kwiatowe drzewka. 

Karina dzieliła się swoją wiedzą na temat ekologicznego trybu życia oraz 
uczyła nas, jak zrobić naturalne kosmetyki. Podczas drugiego wyjazdu 
uczestnicy mieli okazję rozbudzić swoją kreatywność wykonując biżuterię 
– powstało wiele bransoletek, naszyjników, kolczyków i pierścionków. Od-
były się także warsztaty szycia woreczków zero waste ze starych firanek, 
które można wykorzystać robiąc zakupy, aby ograniczyć używanie jednora-
zowych, plastikowych torebek.

Dzieci wzięły udział w specjalnych warsztatach, podczas których pozna-
ły Nero, Stefana, Teodora i Henryka – cztery alpaki mieszkające na terenie 
Dworku pod Lipą, i dowiedziały się wielu ciekawostek z ich życia. Zadawały 
wiele nurtujących je pytań, np. o której chodzą spać alpaki? Gdzie alpaki 
mieszkają w zimie? Czy lubią się bawić? Największą atrakcją było głaska-
nie i karmienie zwierząt ich przysmakami – marchewkami. Dzieci uczestni-
czyły także w zajęciach plastycznych i wykonały własnoręcznie pocztówki, 
które chciałyby wysłać innym dzieciom.

Na zakończenie wyjazdów wspólnie wykonaliśmy pracę plastyczną – 
wielką mozaikę przedstawiającą logo ATD Czwarty Świat oraz hasło Razem 
Postawmy na Godność.

W programie obu wyjazdów był także czas na spływ kajakowy, ognisko, 
odpoczynek na łonie natury, zabawę na świeżym powietrzu, relaks i inspi-
rujące rozmowy. Uczestnicy wyjechali z Nowych Kotlic z miłymi wspomnie-
niami, nowymi znajomościami oraz nową wiedzą.

Festiwal Marzeń
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Obchody 17 października zostały zainicjowane w 1987 r. przez ATD 
Czwarty Świat jak Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy. Dzień ten 
w 1992 r. został uznany przez ONZ za Międzynarodowy Dzień Walki  

z Ubóstwem. Coroczne uroczystości mają uświadomić opinii publicznej potrze-
bę likwidacji biedy i promować dialog pomiędzy ludźmi żyjącymi w ubóstwie, 
ich społecznościami oraz społeczeństwem w ogóle.

Obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem w 2020 r. odbywały się 
pod hasłem Razem na rzecz sprawiedliwości społecznej i środowiskowej dla 
wszystkich. Wybór myśli przewodniej tradycyjnie odbył się w procesie konsulta-
cji z osobami zaangażowanymi w przeciwdziałanie ubóstwu w różnych częściach 
świata, w tym w Polsce, i oficjalnie został zatwierdzony przez ONZ.  Międzyna-
rodowy Komitet 17 października, wybierając ubiegłoroczne hasło, podkreślił, że: 
Rosnące uznanie wielowymiarowości ubóstwa oznacza, że te dwie kwestie 
[sprawiedliwość środowiskowa i społeczna] są ze sobą nierozerwalnie po-
wiązane i że sprawiedliwość społeczna nie może być w pełni urzeczywist-
niona bez jednoczesnej natychmiastowej poprawy na rzecz sprawiedliwo-
ści środowiskowej.

W październiku zaproponowaliśmy innym organizacjom społecznym podpisanie 
wspólnego dokument Wezwanie do działania. W tym apelu podkreślamy, że osoby 
doświadczające ubóstwa w mniejszym stopniu niż inne grupy przyczyniają się do 
negatywnych zmian klimatycznych i środowiskowych, a mimo to są najbardziej 
dotknięte przez te zmiany. Jednocześnie wzywamy wszystkich partnerów spo-
łecznych do zapewnienia odpowiednich warunków, aby osoby doświadcza-
jące ubóstwa miały swój udział w tworzeniu wspólnej przyszłości opartej 
na szacunku do naszej planety. Do wezwania dołączyły następujące organiza-
cje: Habitat for Humanity Poland, Polski Komitet EAPN, Armia Zbawienia Warszawa 

Praga-Północ, Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ,  Kamiliańska 
Misja Pomocy Społecznej, Fundacja dla Wolności, Fundacja Kapucyńska, Towarzy-
stwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, Fundacja po DRUGIE.

Niektóre z tych organizacji dołączyły również do dyskusji na temat sprawiedli-
wości społecznej i środowiskowej, która odbyła się w ramach spotkań osób do-
świadczających ubóstwa (People Experincing Poverty) zainicjowanych przez EAPN 
i poprowadzonych w 2020 r. przez Towarzystwo Brata Alberta. Przedstawiciele ATD 
z Kielc i Warszawy wzięli aktywny udział w tej wymienia wiedzy, która odbyła się  
w przeddzień 17 października. Wyżej wspomniane Wezwanie do działania było 
punktem wyjścia do dialogu.

W związku z obchodami 17 października mieliśmy szansę uczestniczyć  
w Webinarium Konferencji Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych 
(iNGO) Rady Europy pod tytułem Dostęp do usług socjalnych i medyczno-
socjalnych dla WSZYSTKICH: trampolina do podołania ubóstwu. Zaprezen-
towaliśmy przykład dobrej praktyki oddolnej partycypacji w tworzeniu polityki 
społecznej, pokazując film Nasze Głosy, w którym proponujemy wprowadzenie 
nowego urzędu działającego w interesie osób dotkniętych ubóstwem - Rzecz-
nika Praw Społecznych.

Cześć obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem w Kielcach  
i Warszawie musiała zostać odwołana w ostatniej chwili ze względu na obo-
strzenia dotyczące zgromadzeń publicznych, które weszły w życie z dniem  
17 października. Mimo to na wiele różnych sposobów łączyliśmy się ze sobą 
tego dnia, by uhonorować wysiłki tych, którzy zawsze stają na pierwszej linii  
w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wyraźnym głosem był ra-
powy utwór Jakuba Jackiewicza ABIR-a 17 Października w formie wezwania, 
który jest apelem do nas, by razem budować godność każdego człowieka.

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
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Częścią misji ATD Czwarty Świat w Polsce jest budowanie partnerstwa  
z osobami doświadczającymi ubóstwa i ułatwienie najuboższym zabra-
nia głosu w debacie publicznej oraz umożliwienie im współdecydowania  

w kwestiach, które ich bezpośrednio dotyczą. Dążymy w naszych działaniach do 
tego, aby wiedza i doświadczenie osób żyjących w ubóstwie nie pozostawały mar-
ginalizowane.

Sytuacja związana z rozpowszechnieniem wirusa SARS-CoV-2 spowodo-
wała, że często zabieraliśmy głos, aby mówić o tym, jak ten czas przeżywają 
osoby,  które mają najwięcej trudności do pokonania: osoby, które nie mają 
domu, młodzi, którzy tracą pracę, osoby starsze, które mają utrudniony dostęp 
do opieki zdrowotnej lub pozostają zamknięci w domach pomocy społecznej, 
rodziny, które w trudnych warunkach mieszkaniowych starają się zapewnić 
możliwość nauczania zdalnego dla swoich dzieci, osoby odbywające wyroki 
i umieszczone w aresztach, które tracą możliwość widzeń z bliskimi, te, dla 
których korzystanie z Internetu lub komputera jest wyzwaniem. O tych licznych 
trudnościach, o których dowiadujemy się z pierwszej ręki, pisaliśmy na stro-
nie internetowej, debatowaliśmy na Warsztatach Wrzesińskiego, pisaliśmy do 
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, występowaliśmy wraz z innymi organi-
zacjami ze wspólnym stanowiskiem.

W 2020 r. ATD dołączyło do koalicji rzeczniczej powołanej przez Habitat for 
Humanity Poland. Koalicja zajmuje się problematyką bezdomności, wyklucze-
nia mieszkaniowego i ubóstwa. Zrzesza ponad 20 organizacji. Celem działania 
koalicji jest zwrócenia uwagi opinii publicznej i decydentów na wyżej wymie-
nione problemy.

W 2020 r. Ryszard Szarfenberg, członek zarządu, kolejny rok z rzędu reprezen-
tował ATD Czwarty Świat w Polskim Komitecie Europejskiej Sieci Przeciwdziałania 
Ubóstwu, sprawując funkcję przewodniczącego Rady Wykonawczej. EAPN Polska 
prowadzi stale kilka działań:

• przygotowania do Europejskich Spotkań Osób Doświadczających Ubóstwa;
• publikacja raportu z monitoringu ubóstwa Poverty Watch;
• udział w Międzyresortowym Zespole do spraw Strategii Europa 2020.
Pierwsze dwa działania zostały zrealizowane w 2020 r. mimo pandemii.
W ramach przygotowań do Europejskich Spotkań odbyły się cztery warsztaty 

przeprowadzone przez warszawskie koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alber-
ta. Wzięli w nich udział przedstawiciele ATD z Warszawy i Kielc, którzy podzielili się 
swoją wiedzą oraz poznali opinię ekspertów i działaczy innych organizacji w zakre-
sie dostępu do kultury dla osób żyjących w ubóstwie, polityki wobec środowiska, 
zagrożenia epidemicznego, powiązania zdrowia psychicznego i ubóstwa. Członkini 
Stowarzyszenia Marta Tymoszczuk została wybrana jako jedna z delegatek z Polski 
na europejskie spotkanie PEP w Brukseli w 2021 r.

Raport z monitoringu ubóstwa Poverty Watch 2020 został opublikowany 16 paź-
dziernika 2020 r. Publiczna prezentacja miała miejsce w Galerii Apteka, w której 
również miało miejsce inne wydarzenie: uroczystość wręczenia nagród dla dzienni-
karzy poruszających tematykę ubóstwa (Konkurs WRZOS im. Bartosza Mioduszew-
skiego). Wzmianki o raporcie pojawiły się w mediach ogólnopolskich. ATD Polska 
brało udział w przygotowaniu raportu, zbierając świadectwa od osób doświadcza-
jących ubóstwa. Zostały one uwzględnione w raporcie zgodnie z koncepcją wielo-
wymiarowego ubóstwa wypracowaną przez ATD.

Rzecznictwo
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Priorytety, etyka i metody działań ATD Czwarty Świat w Polsce wyzna-
czane są przez członków Ruchu w zgodzie z celami i ambicjami Mię-
dzynarodowego Ruchu ATD oraz myślą Józefa Wrzesińskiego.

Na początku 2020 r. swoją pracę rozpoczęła Regionalna Delegacja dla Euro-
py. W skład ekipy wchodzą: Chantal Consolini-Thiébaud, Pierre Klein oraz Bert 
Luyts. Ich misją przez następne lata będzie rozwijanie współpracy i kontaktów 
pomiędzy lokalnymi grupami ATD w Europie a Międzynarodowym Ruchem.

Pierwszy przyjazd nowo powołanej delegacji do Polski zaplanowany na dru-
gą połowę marca 2020   został odwołany z powodu pandemii, ale część spo-
tkań udało się zrealizować w formie online.  Mimo niepewnej sytuacji związanej 
z podróżowaniem, Ekipa Europejska zdołała przyjechać do Polski na przełomie 
września i października, aby spotkać różnych członków Ruchu w Warszawie 
oraz w Kielcach. Zaprezentowano działania, pomysły dotyczące funkcjonowa-
nia ATD w Polsce oraz wyzwania, jakie stoją przed jego członkami.

W czerwcu i listopadzie w ramach swojej misji Regionalna Delegacja 
dla Europy zorganizowała spotkania online dla reprezentantów wszystkich  
11 ekip europejskich. W 2020 r. mapa ATD w Europie oficjalnie poszerzyła 
się o jeden kraj. Po 5 latach działań w południowo-wschodniej Europie, które 
miały na celu poznanie warunków życia osób doświadczających ubóstwa, 
rozbudowanie sieci kontaktów i nawiązanie współpracy z partnerami oraz 
lokalnymi wspólnotami, w Sofii (Bułgaria) zarejestrowano lokalne Stowarzy-
szenie ATD. Głównymi działaniami Ruchu w Sofii i Płowdiwie są Biblioteki 
Podwórkowe, warsztaty Tapori oraz Festiwal Dzielenia się Talentami.

W 2020 r. rozpoczął się dwuletni proces powoływania nowego składu De-
legacji Generalnej ATD. Ten proces, nazywany Rozeznaniem (Discernment 

process) i ma na celu poznanie potrzeb i perspektyw Ruchu na poziomie 
lokalnym i międzynarodowym oraz wybranie spośród doświadczonych człon-
ków ATD dwudziestoosobowej grupy rozeznania, która następnie ma za 
zadanie do października 2021 r. powołać nową Delegację Generalną ATD.  
W Polsce wzięliśmy udział w tym procesie poprzez konsultacje indywidualne 
z członkami Ruchu oraz spotkania grupowe.

Ważnym wydarzeniem w życiu ATD było powołanie nowego prezesa Mię-
dzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat. Dotychczasowy prezes Cassam 
Uteem ustąpił ze stanowiska, a nowym prezesem został  Donald Lee. Cas-
sam Uteem, który pełnił funkcję prezesa od 2014 r., pozostaje honorowym 
prezesem ATD.

Donald Lee jest ekonomistą. Przez wiele lat pracował w ONZ, najpierw 
w Bangkoku, następnie w Nowym Jorku w wydziale ds. Zrównoważonego 
Rozwoju oraz w Departamencie Spraw Gospodarczych i Społecznych. Gdy 
w 2008 r. utworzono Międzynarodowy Komitet 17 października, został jego 
członkiem i od tego czasu odgrywał kluczową rolę w negocjacjach z agencja-
mi ONZ na temat Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

Donald Lee będzie mógł odegrać ważną rolę w reprezentowaniu ATD 
Czwarty Świat w ONZ i zająć stanowisko w istotnych kwestiach, takich jak 
uznanie wiedzy i doświadczenia rodzin żyjących w ubóstwie podczas opra-
cowywania polityki walki z ubóstwem.

Większość spotkań międzynarodowych, które zaplanowano w 2020 r., zo-
stało przełożonych lub odbyło się w formie online. Cieszymy się, że w lipcu 
udało nam się uczestniczyć „na żywo” w polsko-niemieckiej wymianie mło-
dzieżowej w Haus Neudorf pod Berlinem.

Współpraca międzynarodowa
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Przychody (zł) 2020 % 2019 % 2018 % 2017 % 2016 % 2015 %

Składka członkowska 570 0,1 693 0,1 570 0,2 850 0,2 520 0,1 720 0,3

Dotacje Fundacji oraz Ruchu ATD 395 
682, 90,5 599 315 98,2 334 145 95,3 314 687 78,2 370 353 82,9 245 392 88,0

Granty ze środków publicznych w Polsce 31 558 7,2 0 0 0 0 0 0,0 13 902 3,1 18 039 6,5
Granty ze środków publicznych  
z zagranicy 0 0 0 0 0 0 59 449 14,8 18 525 4,2 0 0

Sponsorzy 0 0 0 0 12 053 3,4 16 000 4,0 21 645 4,8 1 668 0,6
Darowizny osób fizycznych (z Francji  
i Polski) + 1% (2019) 9 182 2,1 9 958 1,6 3 377 1,0 10 882 2,7 20 506 4,6 10 549 3,8

Dobrowolny udział w kosztach spotkań  
i pozostałe przychody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Przychody finansowe – odsetki 399 0,1 256 0,1 379 0,1 283 0,1 1 418 0,3 2 227 0,8
Razem 437 391 100,0 610 222 100,0 350 523 100,0 402 151 100,0 446 869 100,0 278 595 100,0

Koszty (zł) 2020 % 2019 % 2018 % 2017 % 2016 % 2015 %
Koszty realizacji zadań statutowych 395 961 88,4 559 084 92,0 317 459 85,7 305 588 83,4 397 230 90,2 247 896 86,7
Koszty administracyjne 51 289 11,4 45 959 7,6 52 130 14,0 59 932 16,4 38 664 8,8 35 237 12,3
Koszty finansowe 722 0,2 2 342 0,4 1 043 0,3 789 0,2 4 377 1,0 2 964 1,0
Razem 447 972 100,0 607 385 100,0 370 632 100,0 366 309 100,0 440 271 100,0 286 097 100,0
Zysk lub strata (zł) -10 581 2 837 -20 109 35 842 6 598 -7 502

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia 
społeczne 281 202 63,0 384 723 63,0 237 791 64,0 214 520 59,0 226 535 51,0 161 289 56,0



Finanse Stowarzyszenia
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Zarządzanie finansami Stowarzyszenia ATD Czwarty Świat w Polsce 
opiera się przede wszystkim na dwóch dokumentach Międzynarodo-
wego Ruchu ATD Czwarty Świat: Karcie etyki finansowej oraz Etyce 

finansowej międzynarodowego wolontariatu długoterminowego. Określają 
one zasadność i cele wydatków, opisują zasady zatrudnienia i wyznaczają kie-
runek rozwoju. Międzynarodowa solidarność  lokalnych ekip Ruchu ATD gwa-
rantuje 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 2020 zarówno wydatki poniesione na działalność statutową, jak  
i przychody, zmniejszyły się   w stosunku do roku poprzedniego. Koszty admi-
nistracyjne zwiększyły się nieznacznie i stanowią 11% całości kosztów. Ma 
to związek m.in. z pandemią koronawirusa i koniecznością zakupu środków 
dezynfekcji oraz środków ochrony dla pracowników i gości Stowarzyszenia.

Przychody Stowarzyszenia w 2020 r. pokryły wszystkie wydatki na dzia-
łalność statutową, ale wynik finansowy za ten rok jest ujemny (-10 581 zł),  
m.in. z powodu nieco wyższych kosztów administracyjnych oraz błędnego 
przeksięgowania wyniku finansowego za 2018 r., przez co fundusz statutowy 
został obniżony.

Należy wskazać, że Sprawozdanie Finansowe 2020 nie odzwierciedla  
w pełni rzeczywistej sytuacji Stowarzyszenia, a w szczególności nakładów po-
niesionych na realizację zadań, ponieważ:

• Działania Stowarzyszenia i grup ATD w Polsce w znacznym stopniu opie-
rają się na bezpłatnej pracy wolontariuszy. Wolontariusze nawiązują 
kontakty z partnerami, tłumaczą teksty, zapewniają noclegi innym wo-
lontariuszom podczas spotkań lokalnych, towarzyszą osobom żyjącym  
w ubóstwie, moderują spotkania. W Polsce Stowarzyszenie współpracuje  
z wieloma partnerami, korzystając nieodpłatnie z ich usług lub przestrzeni.

• Środki otrzymywane przez Stowarzyszenie jako dobrowolny wkład finan-
sowy uczestników projektów nie są traktowane jako przychody, a jako 
pomniejszenie kosztów projektu.

• Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat często pokrywa część kosztów 
szkoleń polskich wolontariuszy (zwykle podczas spotkań odbywających 
się poza granicami Polski).

Stowarzyszenie jest w dobrej kondycji finansowej w głównej mierze dzięki  
dotacji z Fundacji ATD oraz Ruchu ATD we Francji, która w 2020 r. wyniosła 
395 682 zł i stanowiła 90% 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 2020 r. Stowarzyszenie ATD Czwarty Świat kontynuowało długoletnią 
współpracę z Biurem Rachunkowym MAX s.c. w Warszawie, które prowadzi 
naszą księgowość od roku 2010.
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W czerwcu 2020 r. po raz pierwszy w historii odbyło się Walne 
Zgromadzenie członków Stowarzyszenia w formie online. Na 
spotkaniu dokonano zmian w składzie Zarządu. Po upływie 

dwurocznej kadencji Karolina Sztandar-Sztanderska, Jan Świątek i Agata 
Nankiewicz zakończyli prace i nie 
kandydowali do nowego składu. 
Dziękujemy im za ogromne za-
angażowanie i odpowiedzialność, 
jaką się wykazali  przez ten czas. 
Do składu nowego zarządu na 
okres kolejnych dwóch lat zostali 
wybrani: Marianna Zieleńska, 
Anna Osinska, Ryszard Szarfen-
berg i Oleksii Teliuk. Prezeską 
Zarządu Stowarzyszenia pozo-
staje Marianna Zieleńska. W ko-
misji rewizyjnej zasiadają: Agata 
Nankiewicz, Martyna Krzyżosiak  
i Maria Jarmuszczak.

W ekipie stałych wolontariu-
szy w 2020 r. byli: Paulina Bar-
tosiewicz, Sébastien Gotti, Beata Kowalska-Teliuk, Anna Sendek, Oleksii 
Teliuk, Jagoda Wawrzeńczak, Joanna Wichrowska. Wszyscy oprócz Joanny 
Wichrowskiej pozostają w zespole na początku 2021 r.

Jan Świątek i Małgorzata Sendek, którzy do końca 2019 r. działali w ATD 
Czwarty Świat Polska, obecnie są członkami ekipy stałych wolontariuszy 

w Madrycie. Na początku 2020 r. powitaliśmy w swoim gronie Sébastiena 
Gottiego, który w latach 2016-2019 pracował w ATD w Belgii.

Ważną zmianą w organizacji działań ATD była decyzja o rozwiązaniu 
umowy najmu lokalu w Kielcach, która została podjęta pod koniec 2020 r. 

Oznacza to, że będziemy szukać 
innych możliwości, by spotykać 
się razem w miejscach udostęp-
nionych nam przez inne organi-
zacje lub instytucje partnerskie. 
Działania, ich planowanie i ewa-
luacja oraz kontakt indywidualny 
z członkami Ruchu w Kielcach 
będzie dostosowany do obec-
nych możliwości, ale jesteśmy 
przekonani, że nowa sytuacja nie 
zmniejszy zaangażowania człon-
ków ATD w Kielcach.

W 2020 r. z ogromnym smut-
kiem pożegnaliśmy Krystynę Ma-
lik, wieloletnią działaczkę Ruchu 
z Kielc. W ostatnich latach była 

zaangażowana w działanie Nasze Głosy i regularnie uczestniczyła w spo-
tkaniach okolicznościowych ATD w Kielcach. Spoczywaj w pokoju, Krystyno!

Lista członków Stowarzyszenia na początku lutego 2021 r. pozostaje 
niezmieniona, w liczbie 44, od czasu Walnego Zgromadzenia w czerwcu 
2020 r.

Życie Stowarzyszenia
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Ten rok postawił przed nami wiele wyzwań. Szukaliśmy nowych sposo-
bów, by kontynuować misję ATD. Narzędzia do prowadzenia wideokon-
ferencji, które poznaliśmy w czasie pandemii, ułatwiły nam spotkania 

osób z różnych miast, krajów, a nawet kontynentów. Planujemy nadal je wy-
korzystywać, by móc łączyć się z osobami, z którymi nie możemy zobaczyć się 
na żywo.

Pandemia otworzyła nas na nowe formy współpracy międzynarodowej, któ-
rą chcemy kontynuować. Rozmawiamy na poziomie międzynarodowym na te-
mat partnerstwa w ramach aktywności dla dzieci Międzynarodowy Ruch Przy-
jaźni Tapori oraz działań młodzieżowych. Widzimy perspektywy na spotkania 
międzynarodowe z grupami z innych krajów, m.in. planujemy kolejną wymianę 
młodzieżową w Haus Neudorf z udziałem osób z Luksemburga i Niemiec.

Cieszy nas, że możemy łączyć się ze sobą mimo odległości, ale jednocze-
śnie nie możemy się doczekać, by znów móc spędzać czas razem na żywo. 
Część planów, które mieliśmy na 2020 r. nie zostało zrealizowanych, ale 
mamy nadzieję do nich wrócić, kiedy tylko będzie to możliwe. Jednym z nich 
jest rozpoczęcie Biblioteki Podwórkowej w nowym miejscu. Innym jest udział  
w międzynarodowym weekendzie odkrywania ATD we Francji, na którym osoby 
z różnych krajów wymieniają się doświadczeniem.

W tym roku z sukcesem przygotowaliśmy i wydaliśmy książkę o Naszych 
Głosach i wypracowanej w ramach projektu idei Rzecznika Praw Społecznych. 
Mamy pomysły na kolejne publikacje. Zebraliśmy wiele ciekawych i wartościo-
wych materiałów, którymi chcielibyśmy się podzielić. Dużo ważnych tematów 

poruszyliśmy podczas Warsztatów Wrzesińskiego, a przygotowując się do nich 
zebraliśmy poruszające i bogate w treści wypowiedzi ludzi.

Spotkania Naszych Głosów wywarły silny wpływ na wszystkich uczestników, 
zapewniając nową wiedzę, umiejętności i przyjaźnie. Wspólna praca przyniosła wy-
mierne efekty w formie gotowego projektu ustawy. Przed nami jeszcze dużo pracy, 
by wprowadzić w życie nasze rekomendacje oraz przy promocji filmu i publikacji. 
Jednocześnie wiemy, że pewien etap został zamknięty. Zastanawiamy się teraz nad 
nowymi tematami i nową formą działań dla dorosłych członków ATD.

W 2021 r. planujemy kontynuować takie działania jak spotkania młodzieżo-
we, Warsztaty Wrzesińskiego, warsztaty twórcze.

W tym roku podjęliśmy trudną decyzję o zamknięciu lokalu ATD w Kielcach. 
Zamierzamy jednak kontynuować działania w tym mieście. Kiedy zostaną 
zniesione obostrzenia, poszukamy nowego miejsca na regularne spotkania,  
a w perspektywie mamy przynajmniej dwie duże okazje. W maju 2021 r. bę-
dziemy obchodzić 30-lecie ATD w Polsce, które ma swoje korzenie właśnie w 
Kielcach. Jak co roku ważnym wydarzeniem będą dla nas również obchody 
Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

Rozpoczęliśmy również prace nad porządkowaniem historii ATD, podczas 
której kluczową rolę odgrywa archiwum dotychczasowej dokumentacji z Kielc.

Latem liczymy na kolejną edycję Festiwalu Marzeń – Seminarium na Rzecz 
Równych Szans. Mamy nadzieję, że dzięki pracy w małych grupach nad ewalu-
acją działalności i planami na przyszłość znajdziemy też nowe drogi ku wspól-
nej odpowiedzialności za Ruch ATD w Polsce.

Perspektywy
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Nasi partnerzy

Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu • ngo.pl • Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej • Fundacja Kapucyńska  
• Polska Rada Organizacji Młodzieżowych • Narodowy Instytut Wolności • Towarzystwo WIĘŹ • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych • TRR Production 

• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach i Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach • Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ  
• Fundacja po DRUGIE • Fundacja dla Wolności • Miejsce Akcji Paca 40 • Habitat for Humanity Poland • Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży  

• Fundacja Zdrowie Seniora • Fundacja Polska Gościnność • Leroy Merlin na ul. Ostrobramskiej 73b w Warszawie • Armia Zbawienia Warszawa Praga-Północ  
• Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga • Jakub Jackiewicz ABIR



Konto bankowe: Bank Millenium 38 1160 2202 0000 0000 7346 9569
ATD Czwarty Świat

ul. Grenadierów 34 lok. U-1, 04-073 Warszawa
tel.: 505 222 609 lub 22 616 10 20

e-mail: polska@atd-fourthworld.org

www.atd.org.pl • www.facebook.com/atdpolska • www.instagram.com/atd_polska 


