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Priorytety Międzynarodowego Ruchu ATD 

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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Z a nami rok pełen aktywności, współpracy i nadziei, ale też pełen 
wyzwań i ograniczeń. Sukcesy zawdzięczamy zaangażowaniu 

wielu osób, przyjaciół i wolontariuszy ATD Czwarty Świat, szczególnie 
sile tych spośród nas, którzy na co dzień zmagają się z wieloma 
trudnościami związanymi z ubóstwem. Nad koordynacją działań 
i  sprawnym funkcjonowaniem Stowarzyszenia czuwali 
w  niezmienionych składach stała ekipa: Paulina Bartosiewicz, 
Sébastien Gotti, Beata Kowalska-Teliuk, Anna Sendek, Oleksii Teliuk 
i  Jagoda Wawrzeńczak oraz zarząd: Anna Osinska, Ryszard 
Szarfenberg, Oleksii Teliuk i Marianna Zieleńska. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się rozpocząć zajęcia dla 
dzieci w ramach Bibliotek Podwórkowych na Bielanach. Działanie 
planowaliśmy zacząć już rok wcześniej, jednak musieliśmy to odłożyć 
w czasie ze względu na sytuację epidemiologiczną. 
Działania młodzieżowe w 2021 r. rozwijały się bardzo prężnie. Zreali-
zowaliśmy projekt „Młodzież dla Europy, która nie zostawia nikogo na 
uboczu”, w ramach którego przeprowadziliśmy szereg spotkań warsz-
tatowych, dyskusyjnych, integracyjnych i kreatywnych oraz spotkali-
śmy się z grupą francuską we Francji w Méry-sur-Oise. Wyjechaliśmy 
też na kolejną już wymianę młodzieżową do Niemiec do Haus Neu-
dorf, gdzie spędzaliśmy aktywnie czas z młodymi ludźmi z Niemiec 
i  Luksemburga. 
Podtrzymując tradycję weekendowych Festiwalów Marzeń, wraz 
z  osobami i rodzinami zaangażowanymi w ATD z całej Polski spotkali-
śmy się w Sielpii Wielkiej podczas intensywnego weekendu pełnego 
dialogu, kreatywności, zabawy i integracji. 
Zrealizowaliśmy 6 spotkań dyskusyjnych w ramach Warsztatów Wrze-
sińskiego. Forma wideokonferencji ułatwiła udział gościom z różnych 
miejsc Polski i zagranicy. 
Jak co roku spotkaliśmy się w Kielcach i Warszawie w ramach Między-

narodowego Dnia Walki z Ubóstwem, co było okazją do refleksji 
i  uczenia się od siebie nawzajem. 
W ATD ważna jest współpraca międzynarodowa. Poza wyjazdami 
z  młodzieżą do Francji i Niemiec udało nam się spotkać z przyjaciółmi 
z innych krajów również podczas świętowania 30 lat rozwoju Ruchu 
w  Polsce. Przyłączyliśmy się też do międzynarodowej kampanii na 
rzecz powszechnego zabezpieczenia społecznego we wszystkich kra-
jach. 
Wzmacnialiśmy więzi i regenerowaliśmy siły podczas luźniejszych 
spotkań przy kawie i ciasteczkach. Jak co roku nie zabrakło u nas tak-
że różnego rodzaju warsztatów kreatywnych. 
Przez cały ten czas pamiętaliśmy o osobach, które nie mogły wziąć 
udziału w wielu aktywnościach z powodu izolacji wymuszonej epide-
mią. Pozostawaliśmy z nimi w kontakcie i szukaliśmy sposobów do 
odwiedzin i wzajemnego wsparcia w trudnych chwilach. 
Wiele osób zaangażowanych w Ruch łączyło siły w walce o godność 
człowieka, pomagało realizować cele statutowe stowarzyszenia ATD 
Czwarty Świat. Jedną z bardzo aktywnych osób w Kielcach był wielo-
letni członek Ruchu, Franciszek Kiełbasa, który odszedł od nas na 
początku 2022 r. Żegnamy go z wielkim żalem. 
Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami działań dzięki lekturze 

tego sprawozdania! 

 

     Marianna Zieleńska 

Słowo wstępne 
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W  2021 r. ATD odnowiło dialog z Urzędem Dzielnicy m.st. War-
szawy Bielany i Mediateką START-METĄ przy ul. Szegedyń-

skiej 13A na temat powstania regularnych Bibliotek Podwórkowych. 
Rozmowy te zostały wstrzymane w marcu 2020 r. z powodu pande-
mii COVID-19. Kilka lat wcześniej pracowniczka Mediateki, a zarazem 
wolontariuszka ATD, prowadziła na Szegedyńskiej 13A zajęcia o zbli-
żonym charakterze. 

W porozumieniu z Mediateką START-METĄ od października 2021 r. 
zaczęliśmy prowadzić regularne sobotnie zajęcia. Kilka pierwszych 
spotkań odbyło się na zewnątrz, na placu zabaw. Wtedy udało nam 
się poznać kilkoro dzieci mieszkających w okolicznych blokach. Późną 
jesienią przenieśliśmy nasze działania do sali. Wtedy uczestnikami 
spotkań byli w większości młodzi czytelnicy Mediateki. Wraz 
z  uczestnikami Bibliotek oraz ich rodzicami malowaliśmy, graliśmy 

w  gry planszowe, robiliśmy biżuterię z koralików, czytaliśmy i oglą-
daliśmy książki. 

Żeby lepiej poznać sytuację rodzin mieszkających w okolicy, w której 
prowadzimy Biblioteki, spotkaliśmy się z panią dyrektor oraz pracow-
nikami Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warsza-
wy. Dzięki temu dowiedzieliśmy się więcej o osiedlu, na którym dzia-
łamy, planach Urzędu Dzielnicy w ramach wsparcia jego mieszkań-
ców oraz o innych miejscach w dzielnicy, gdzie potencjalnie warto 
prowadzić działania dla dzieci. 

Nadal jesteśmy na samym początku rozwijania Bibliotek na Biela-
nach i czekamy na ciepłą wiosnę oraz lato, aby być bardziej widocz-
nymi dla rodzin z osiedla, a także żeby mieć możliwość spotykania 
się i poznania nawzajem bez ograniczeń, które stawia nam pandemia 
COVID-19. 

W ramach działań skierowanych do dzieci, w październiku ogłosili-
śmy także konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych 
w  temacie Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem 2021: 
„Wspólne budowanie przyszłości: Położyć kres trwałemu ubóstwu, 
szanować wszystkich ludzi i naszą planetę”. Zadanie polegało na 
wykonaniu grupowej pracy plastycznej dowolną techniką artystycz-
ną. Przeprowadziliśmy kilka warsztatów (m.in. w ramach Bibliotek 
Podwórkowych oraz w Ognisku Gocław), podczas których czytaliśmy 
historię dzieci z Demokratycznej Republiki Konga pt. „Razem może-
my coś zmienić”. Wspólnie z dziećmi rozmawialiśmy na tematy doty-
czące ubóstwa, szacunku do każdego człowieka oraz kryzysu klima-
tycznego. W drugiej części warsztatu dzieci wykonywały prace pla-
styczne, które wzięły udział w konkursie. W naszym konkursie każdy 
jest wygranym, dlatego wszystkie prace zostaną zaprezentowane 
podczas oficjalnej wystawy na początku 2022 r. 

Działania dla dzieci 

Od wielu lat ATD w Polsce prowadzi działania dla 

najmłodszych. Ich głównymi celami są: wyrównanie szans 

dzieci z różnych środowisk w dostępie do kultury, sztuki 

i  edukacji, tworzenie pozytywnego nastawienia do 

zdobywania wiedzy, wspieranie w rozwijaniu 

zainteresowań i talentów. Wiele rodzin związanych z ATD 

poznaliśmy dzięki działaniom dla dzieci, a dawni uczestnicy 

Bibliotek Podwórkowych lub zajęć Tapori z czasem 

dołączają do spotkań młodzieżowych oraz stają się 

wolontariuszami w innych prowadzonych przez nas 

działaniach. 
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Młodzież dla Europy, która nie zostawia nikogo na uboczu 

Podczas jednego z takich spotkań odbyła się dyskusja, która dała 
początek projektowi „Młodzież dla Europy, która nie zostawia niko-
go na uboczu”. 
W lutym 2021 r. rozmawialiśmy o ważnych dla nas tematach, nad 

którymi chcielibyśmy wspólnie pracować w przyszłości. Zauważyli-

śmy, że zagadnienia te są bardzo zbliżone do kluczowego dokumen-

tu Unii Europejskiej w zakresie polityki młodzieżowej pt. „Europejska 

strategia na rzecz młodzieży 2019-2027”, który nawiązuje do zwięk-

szenia partycypacji młodzieży w życiu publicznym oraz do „11 Euro-

pejskich Celów Młodzieżowych” opisanych w Strategii. W ten sposób 

zrodził się pomysł na projekt, dzięki któremu moglibyśmy pracować 

nad interesującymi nas problemami oraz nawiązać współpracę mię-

dzynarodową. 

Od czerwca 2021 r. przeprowadziliśmy w Warszawie szereg spotkań 

warsztatowych, dyskusyjnych, integracyjnych i kreatywnych w opar-

ciu o zagadnienia, które uznaliśmy za ważne do opracowania. Stara-

liśmy się wspólnie przygotowywać warsztaty, aby uczyć się od siebie 

wzajemnie i aby każdy mógł w nich aktywnie uczestniczyć. Na nie-

które spotkania zaprosiliśmy ekspertów z poszczególnych dziedzin, 

którzy przygotowali i poprowadzili zajęcia. 

W ramach projektu przeprowadziliśmy warsztaty o: niemarnowaniu 

żywności, ogrodnictwie miejskim, równości płci, robieniu kosmety-

ków naturalnych. W lato odbyły się także dwa wyjścia integracyjne 

dla młodzieży – na ściankę wspinaczkową oraz do parku trampolin. 

Po wakacjach zorganizowaliśmy w naszym biurze warsztaty robienia 

breloków z folii termokurczliwej oraz dyskutowaliśmy o „11 Europej-

skich Celach Młodzieżowych”, a także o partycypacji, ponieważ to 

właśnie cel „przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich” okazał się 

szczególnie ważny dla wielu osób. 

Na jesieni razem z młodzieżą przygotowaliśmy program wyjazdu do 

Francji. Zaprojektowaliśmy również koszulki, które wzięliśmy ze sobą 

do Méry-sur-Oise. Odbyło się także spotkanie przygotowawcze onli-

ne z młodymi osobami z regionu Ile-de-France. 

W dniach 11-14 listopada wraz z młodzieżą pojechaliśmy do Méry-

sur-Oise. Głównym celem były rozmowy o „11 Europejskich Celach 

Młodzieżowych” z grupą z regionu Ile-de-France. Mieliśmy także 

okazję integrować się z młodzieżą francuską, mogliśmy lepiej się 

poznać i wymienić doświadczeniami. Zwiedziliśmy Międzynarodowe 

Centrum ATD Czwarty Świat i dowiedzieliśmy się, jako działa. Pod-

czas wizyty spotkaliśmy wolontariuszy i działaczy Ruchu ATD we 

Francji, którzy opowiedzieli nam o działaniach, które prowadzą na 

rzecz praw człowieka, walki z ubóstwem i wykluczeniem społecz-

nym.  

Działania młodzieżowe 

W ramach działań młodzieżowych w ATD Czwarty Świat 

staramy się zgromadzić w jednym projekcie młodych ludzi 

z  różnych środowisk społecznych, mających różne 

doświadczenia. Zachęcamy do dialogu i wyrażania siebie. 

Wspólnie z młodymi organizujemy warsztaty, spotkania 

integracyjne, debaty i seminaria. 
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Podczas jednego popołudnia poprowadziliśmy warsztaty robienia 

gołąbków, które później zjedliśmy na kolację.  

Nie zabrakło czasu na zajęcia kreatywne – warsztaty z wykorzysta-
niem folii termokurczliwej, robienia dekoracji świątecznych oraz 
warsztatów plastycznych, których efektem jest transparent z napi-
sem “Młodzież solidarnie dla zrównoważonej Europy”. 
Ważnym elementem wyjazdu było zwiedzanie Paryża – przespacero-

waliśmy się wzdłuż Sekwany podziwiając najbardziej popularne miej-

sca: Wieżę Eiffla, Luwr oraz Katedrę Notre-Dame. Zwiedziliśmy także 

Centrum Kultury Pivot Culturel w Noisy-le-Grand oraz spotkaliśmy się 

z tamtejszą grupą młodzieżową. Do Polski wróciliśmy z nową wie-

dzą  i doświadczeniami. 

 

Polsko-niemiecko-luksemburska wymiana młodzieżowa 2021 

W wakacje odbył się także wyjazd do Niemiec. W dniach 2-9 sierpnia 

2021 r. pojechaliśmy do Haus Neudorf, gdzie spotkaliśmy się z grupa-

mi młodzieżowymi z Niemiec i Luksemburga. Przez tydzień integro-

waliśmy się, prowadziliśmy warsztaty dyskusyjne oraz kreatywne, 

a  także spędzaliśmy czas na aktywnościach sportowych. 

Podczas tegorocznego spotkania rozmawialiśmy m.in. o Celach Zrów-

noważonego Rozwoju. Dla wielu osób ważny okazał się cel dotyczący 

równości płci, dlatego przeprowadziliśmy specjalny warsztat na ten 

temat. Zauważyliśmy, że odbiór kulturowy kobiet i mężczyzn w Pol-

sce, Niemczech i Luksemburgu jest nieco inny. Mówiliśmy również o 

tym, czym się różni płeć biologiczna od płci kulturowej i psychologicz-

nej. Poruszyliśmy także kwestię stereotypów płciowych. 

Podczas wymiany młodzieżowej nie mogło zabraknąć wycieczki do 

Berlina, podczas której spacerowaliśmy po najbardziej znanych miej-

scach w stolicy Niemiec. Zwiedzaliśmy także Miejsce Przestrogi i Pa-

mięci Ravensbrück. W czasie wolnym chodziliśmy nad pobliskie jezio-

ro, aby popływać i poodbijać piłkę. Wieczory spędzaliśmy na grze 

w  gry planszowe i karciane. Tygodniowy wyjazd zakończyliśmy 

wspólnym grillem połączonym z ogniskiem. 

 

*** 

Projekt „Młodzież dla Europy, która nie zostawia nikogo na uboczu” został 

dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

Polsko-niemiecko-luksemburska wymiana młodzieży została dofinansowana 

przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. 
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O statni Festiwal Marzeń odbył się w weekend 20-22 sierpnia 
w  miejscowości Sielpia Wielka. Podczas zapoznania uczestnicy dzielili 
się swoimi marzeniami. Grupa składała się z osób różnych 
narodowości i wyznań oraz posiadała bardzo interesujące, choć nie 
zawsze łatwe, życiowe doświadczenia. Inspirującym elementem 
spotkania był pokaz narodowego tańca z Tadżykistanu. 
Równolegle odbywały się aktywności dedykowanych dla dorosłych 
oraz zabawy i warsztaty dla dzieci. Nie zabrakło również chwil na 
rodzinne spędzanie czasu. 
Jedna z uczestniczek przygotowała warsztaty międzykulturowe pod 
hasłem „szacunek”. Osoby w grupach dociekały, co to pojęcia dla 
nich oznacza, z czym je utożsamiają. Niezależnie od grupy konkluzja 
była zawsze podobna – szacunek wobec drugiego człowieka, 
niezależnie od tego, kim jest, to jedna z podstawowych wartości, 
których musimy przestrzegać żyjąc w społeczeństwie oraz 
respektując podstawowe prawa człowieka. 
Był też czas na atrakcje na świeżym powietrzu. W sobotnie 

popołudnie uczestnicy wybrali się na spacer lub rowerki wodne, 
w  zależności od preferencji. Pogoda dopisała, był to więc dobry 
moment na odpoczynek i regenerację przed kolejnymi zajęciami. 
Osoby na Festiwalu Marzeń miały okazję do zaprezentowania swoich 
zdolności manualnych. Do wyboru była praca nad kolażem lub 
robienie toreb, a dla najmłodszych robienie „slajmów”, czyli 
domowej roboty masy plastycznej. Pod koniec warsztatów powstał 
wspólny kolaż ze zdjęciami ATD i wiele kolorowych, lepkich zabawek. 
Plecenie worków okazało się bardziej czasochłonne, niż to było 
przewidziane, ale ostatecznie wytrwali szczęśliwcy wyszli ze swymi 
rękodziełami. 
Wspaniałą okazją do poznania się lepiej było ognisko, podczas 
którego uczestnicy mogli się zrelaksować, zjeść kiełbaski – również 
wegańskie - i spędzić ze sobą więcej czasu. Dla dzieci zorganizowane 
zostało karaoke, w którym chętnie wzięły udział. 
W niedzielę rano miały miejsce inspirujące dyskusyjne. Część osób 
rozmawiała na temat Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. 
Druga grupa wzięła udział w przygotowanych przez wolontariuszkę 
warsztatach „Czy nasze wady mogą stać się naszymi zaletami”. 
Uczestnicy mogli podzielić się swoimi cechami charakteru, podczas 
gdy pozostali rozważali ich mocne strony. W tym samym czasie dzieci 
wcieliły się w „poszukiwaczy skarbów”, czytając zaszyfrowane 
wskazówki, rozwiązując zagadki i szukając ukrytych przedmiotów. 
Podczas ewaluacji każdy miał czas, żeby wypowiedzieć się 
indywidualnie na temat tego, co dał mu ten wyjazd i opisać jednym 
słowem, z czym wychodzi. Często pojawiały się hasła takie jak: 
„ludzie”, „empatia”, „nauka”, „energia”, „zabawa”. 

Festiwal Marzeń 

Każdego roku osoby zaangażowane w działania Ruchu ATD 

Czwarty Świat spotykają się na Festiwalu Marzeń. Jest to 

wydarzenie, podczas którego osoby partycypujące 

we  współtworzeniu ATD mają szansę spędzić ze sobą czas 

i  lepiej się poznać w miłych okolicznościach przyrody. 

Przede wszystkim jednak jest to weekend bardzo 

intensywny, wypełniony różnego rodzaju aktywnościami 

i  warsztatami, zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. 
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W  lutym temat spotkania brzmiał: „Instytucjonalna opieka nad 
seniorami w czasie pandemii”. Wypowiedzieli się: Irena Pursa 

i  Paweł Ilecki, mieszkańcy domów pomocy społecznej, Małgorzata 
Pałyga, pracowniczka domu społecznego w Kielcach oraz Rafał 
Bakalarczyk, ekspert polityki senioralnej. Można było dowiedzieć się 
jak ludzie trafiają do placówek opieki całodobowej, jakie panują tam 
zasady, jak wyglądała kwestia dostosowań w związku z epidemią, w 
tym szczepień, z jakimi trudnościami borykali się pracownicy. Szeroko 
omawianym problemem były trwające wiele miesięcy bardzo surowe 
restrykcje w domach pomocy społecznej, uniemożliwiające lub 
bardzo ograniczające możliwość wychodzenia i przyjmowania gości 
przez pensjonariuszy. Środki podjęte, by ograniczyć zachorowania na 
COVID-19, ograniczyły również wolność. 
Na spotkaniu w kwietniu miała miejsce kolejna dyskusja na temat 
związany z pandemią: „Edukacja zdalna i wykluczenie społeczne”. W 
ramach przygotowań zostały przeprowadzone wywiady z rodzicami, 
rodzeństwem oraz z samymi uczniami. 
Na początku spotkania można było usłyszeć wypowiedzi Pawła, ojca 
szóstki dzieci, Ewy, nauczycielki pracującej w szkole podstawowej 

i  Ryszarda, naukowca. 
Paweł poruszył wiele problemów: mówił o słabej organizacji, z powo-
du której rodzice czują się zagubieni, nie wiedząc, kiedy i na jak długo 
dzieci wrócą do szkół; niewystarczającym dostępie do sprzętu do 
nauki, zwłaszcza w rodzinie wielodzietnej; zaległościach w nauce. 
Ewa opowiedziała o trudnościach z dostosowaniem się do nauczania 
zdalnego, zwłaszcza w przypadku starszych nauczycieli, ograniczonym 
kontakcie z rodzicami, problemie wykluczenia społecznego związa-
nym z nierównym dostępem do sprzętu. Według nauczycielki dużo 
zależy od szkoły, ponieważ przy jej zaangażowaniu łatwiej jest osią-
gnąć lepsze rezultaty i zmniejszyć wykluczenie społeczne. 
Ryszard przedstawił model dziedziczenia nierówności społecznych 
i  hipotezę pułapki wychowawczej. Według tej teorii zwiększanie się 
nierówności dochodowych w ostatnich latach wpłynęło na wzrost 
bardziej autorytarnego wychowania, zmniejszając tym samym udział 
wychowania tolerancyjnego. 
Podczas dyskusji pogłębione zostały tematy poruszone przez prele-
gentów. Podniesiono też kwestie dodatkowych trudności dla rodzin, 
w których polski nie jest językiem ojczystym oraz konieczności zapew-
nienia dzieciom opieki w czasie lekcji, co utrudniało spełnianie przez 
rodziców innych obowiązków. 
Czerwcowym tematem była: „Realizacja praw człowieka poprzez 
zabezpieczenie społeczne w czasie pandemii”. Ryszard Szarfenberg 
przybliżył dane naukowe dotyczące sytuacji w Polsce, m.in. w sprawie 
ochrony pracowników, inflacji, przyznawanych zasiłków, funkcjono-
wania urzędów w czasie lockdownu. Zbigniew Wąsik wyjaśnił pojęcie 
zabezpieczenia społecznego. Podkreślił, iż wybór świadczeń powinien 
być dopasowany do konkretnej sytuacji i że potrzebne jest holistycz-
ne podejście do problemu 

Warsztaty Wrzesińskiego były realizowane w formie 

wideokonferencji na platformie Zoom co dwa miesiące 

przez cały 2021 r. Na każde spotkanie zostali zaproszeni 

prelegenci, którzy dzielili się swoim bogatym 

doświadczeniem i wiedzą w pierwszej części spotkania, co 

inspirowało ożywione i wartościowe dyskusje w części 

drugiej. 

Warsztaty Wrzesińskiego 
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Jako ostatnia w pierwszej części spotkania głos zabrała Janet Nelson, 
która współpracuje ze Specjalnym Sprawozdawcą ONZ ds. Skrajnego 
Ubóstwa i Praw Człowieka. Razem z Komitetem Praw Dziecka zajmuje 
się tematem opieki zastępczej, promuje także politykę zabezpieczenia 
społecznego opracowaną z udziałem osób doświadczających skrajne-
go ubóstwa. Janet w swej wypowiedzi podkreślała, że w czasie pan-
demii osoby najuboższe (bezdomne, niepracujące) nie miały dostępu 
do podstawowych środków higieny oraz maseczek, ponieważ pomoc 
społeczna była przeciążona. 
W czasie dyskusji jedna z uczestniczek powiedziała, że talony na je-
dzenie dawane w ramach pomocy społecznej są lepsze, niż gotowe 
posiłki, które są drogie. Dobra gospodyni domowa jest w stanie lepiej 
gospodarować pieniędzmi. Głos zabrał także uczestnik, który przeby-
wa w Domu Pomocy Społecznej. Zwrócił on uwagę na kwestie braku 
przygotowania państwa na takie wyjątkowe zdarzenia jak epidemia. 
Październikowe Warsztaty Wrzesińskiego były poświęcone tematowi 
„Praca seniorów w XXI wieku”. Prelegentami byli Magda, Rafał i Mał-
gosia. Magda pracuje w fundacji Senior w Koronie. Spotyka wielu 
ludzi w starszym wieku, którzy borykają się z problemem ubóstwa, 
ale nie są w stanie pracować ze względu na zły stan zdrowia. Czasem 
dorabiają, np. sprzedając rękodzieła. Agencje oferujące opiekę dla 
osób starszych zatrudniają wiele osób, które same są w wieku emery-
talnym. Niekiedy nie mają już dość sił, by zapewnić bezpieczeństwo 
podopiecznym. 
Rafał Bakalarczyk przedstawił dane naukowe na temat pracy senio-
rów. Podał wiele ciekawych faktów, przywołał m.in. badanie, wg któ-
rego główną rzeczą, która skłania osoby starsze do podejmowania 
aktywności zawodowej jest chęć pozostawania aktywnym. Małgosia 
przedstawiła inne motywacje. Wielu ludzi nie jest w stanie utrzymać 
się z bardzo niskich emerytur i są zmuszeni do pracy, nawet jeśli jest 
to bardzo trudne ze względu na stan zdrowia. Odbyła się bardzo oży-

wiona dyskusja, podczas której uczestnicy podzielili się swoimi do-
świadczeniami. Ważny głos zabrał Jarek, który opowiedział, jak choro-
ba psychiczna uniemożliwiła mu pracę, przez co nie ma emerytury. 
Ostatnie w 2021 r. Warsztaty Wrzesińskiego miały miejsce w grudniu. 
W nawiązaniu do pory roku omówiony został temat: „Samotność 
podczas świąt Bożego Narodzenia”. Mirosław podzielił się swoimi 
bardzo osobistymi doświadczeniami i opowiedział o problemie sa-
motności. Jest osobą samotną, dla niego 24-26 grudnia to takie same 
dni, jak inne. Tereliza opowiedziała o spotkaniach z osobami w kryzy-
sie bezdomności organizowanych przez ATD w Kielcach i o tym, dla-
czego jest ważne, by miały miejsce w święta, znaczeniu spotkania 
i  zwykłej rozmowy. 
Cały cykl spotkań został zrealizowany dzięki współpracy z Robertem 

Nowakiem, który od kilku lat pełni rolę moderatora podczas większo-

ści Warsztatów Wrzesińskiego. Wolontariuszka Kalina Pajor streszcza-

ła wydarzenia w inspirujących artykułach dostępnych na stronie inter-

netowej. 
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W  2021 r. hasłem przewodnim 17 października było: „Wspólne 

budowanie przyszłości: Położyć kres trwałemu ubóstwu, 

szanować wszystkich ludzi i naszą planetę”. 

Międzynarodowy Komitet ds. 17 Października, odnosząc się do hasła, 

zaznaczył, że pandemia COVID-19 w ciągu ostatnich dwóch lat najbar-

dziej dotknęła tych, którzy od pokoleń nie mieli dostępu do publicz-

nych dóbr i usług, odpowiedniej jakości opieki zdrowotnej i zabezpie-

czenia społecznego. Jednocześnie ludzie i całe społeczności żyjące 

w  ubóstwie są na pierwszej linii ognia, jeśli chodzi o wpływ zmian 

klimatycznych, a także są oni wykluczeni z możliwości prowadzenia 

zrównoważonego stylu życia. Przystępując do odbudowywania świata 

po pandemii, nie chcemy powrotu do strukturalnych problemów 

i  nierówności, lecz pragniemy zmienić nasze relacje ze środowiskiem 

i demontować mechanizmy dyskryminacji, które dotykają ludzi żyją-

cych w ubóstwie. 

W 2021 r. zaczęliśmy przygotowania do Międzynarodowego Dnia 
Walki z Ubóstwem podczas letniego Festiwalu Marzeń. Na podstawie 
apelu Międzynarodowego Komitetu ds. 17 Października poprowadzili-
śmy dyskusję w gronie członków ATD, która pokazała, że w Polsce, 
w  podobny sposób jak w innych krajach, przeżywamy wyzwania 
związane z pandemią COVID-19, bezpieczeństwem, wzrostem cen za 
media i przekładaniem kosztów klęsk ekologicznych na barki najbied-
niejszych osób. Ważnym wnioskiem z rozmowy był postulat o jedno-
czenie się w walce o prawa człowieka i godność oraz większą życzli-
wość, wzajemną troskę i empatię w naszym społeczeństwie. 

Historia obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z 
Ubóstwem w dniu 17 października sięga 1987 r. Wtedy dzień 
ten był świętowany pod nazwą Światowy Dzień Sprzeciwu 
Wobec Nędzy. Wydarzeniem, które zainicjowało tradycję, 
było zebranie na Placu Praw Człowieka w Paryżu w 1987 r., 
gdzie na wezwanie Józefa Wrzesińskiego stawiło się 100 000 
osób.  

Dzień ten został oficjalnie uznany przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych w 1992 r. jako Międzynarodowy Dzień Walki z 
Ubóstwem. Ruch ATD oraz partnerzy od końca lat 90. zaczęli 
organizować obchody tego dnia w Polsce. Tradycja jest 
kontynuowana, aby docenić codzienne wysiłki osób, które 
żyją w ubóstwie oraz tych, które ramię w ramię stoją z nimi w 
walce na rzecz świata bez ubóstwa i wykluczenia. 

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 

Ludzie cierpią z powodu pogarszających się warunków 

zdrowotnych, ale to pogorszenie następuje też w innych 

dziedzinach życia – utrata pracy, utrata zarobków, utrata 

jakiejkolwiek opieki zdrowotnej. Jest wiele miejsc, w które 

pandemia uderza. To nie tylko sprawa medyczna, to jest też 

sprawa naruszenia bezpieczeństwa ekonomicznego, politycznego, 

edukacyjnego. To jest cały zespół czynników działających na 

niekorzyść ludzi najuboższych – Izabella. 
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Spotkanie na Festiwalu Marzeń dało początek przygotowaniom do 

uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. 

Wymieniliśmy się pierwszymi pomysłami, które rozwinęliśmy na ko-

lejnych spotkaniach w Kielcach i Warszawie w szerszym gronie osób. 

Wielu członków ATD z obu miast wzięło udział w przygotowaniach 

i  obchodach. 

W Kielcach 17 października tradycyjnie odbyło się spotkanie przy 

Płycie Praw Człowieka, gdzie nastąpiły przemówienia członków ATD. 

Następnie przy krzyżu upamiętniającym osoby zmarłe na ulicy odczy-

tano imiona osób w kryzysie bezdomności, które odeszły w 2021 r. 

w  Kielcach. Na zakończenie była wspólna modlitwa i msza święta. 

Obchody w Kielcach były kontynuowane kolejnego dnia – 18 paź-

dziernika, kiedy miało miejsce wydarzenie zorganizowane przez 

MOPR miasta Kielce wraz z partnerami i gośćmi. 

W Warszawie uroczystości organizowane przez ATD odbyły się 

18  października w Miejscu Akcji PACA 40. W programie wydarzenia, 

które zebrało około 50 osób, były wypowiedzi członków ATD, przed-

stawienie teatru forum „Pandemia życia”, poczęstunek i rozmowa. 

Sztuka teatralna, inicjatorami której byli Paweł Ilecki i Agnieszka Po-

doba, a reżyserką Anna Chojnacka, dotyczyła problemu dyskryminacji 

osób ubogich w przestrzeni publicznej. Konwencja teatru forum wy-

magała od widzów aktywnego uczestnictwa w przedstawieniu, zasta-

nowienia się, jakie działania mogliby podjąć, żeby powstrzymać prak-

tyki dyskryminacyjne. Ogromne brawa należą się aktorom – Izie, 

Ignacemu, Milenie, Pawłowi, Agnieszce i Arturowi. 

17 października został również ogłoszony konkurs plastyczny dla 

uczniów szkół podstawowych nawiązujący do hasła przewodniego 

Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Celem było wywołanie 

wśród dzieci refleksji nad znaczeniem sprawiedliwości społecznej 

i  środowiskowej. 

W okolicach 17 października został także zaprezentowany raport 

„Poverty Watch 2021”, przygotowany przez Ryszarda Szarfenberga 

i  Polski Komitet EAPN. Podsumował on tendencje w polityce społecz-

nej i ich wpływ na stan ubóstwa w kraju w 2021 roku. Członkowie 

ATD, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, mieli swój udział 

w  przygotowywaniu materiałów do raportu. 

 

Trzeba szukać nowych sposobów życia, nasze życie jest dużo 

gorsze, niż przed zarazą, a my wcale nie jesteśmy lepsi. Nie 

mamy większych zasobów, aby ponosić tego koszty – Jarosław. 
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W  ubiegłym roku dzieliliśmy się swoimi pomysłami oraz 
szukaliśmy inspiracji na następne projekty z osobami z innych 

krajów europejskich, zorganizowaliśmy dwa zagraniczne wyjazdy 
młodzieżowe, dołączyliśmy do międzynarodowej kampanii 
o  powszechnym zabezpieczeniu społecznym zainicjowanej przez 
Specjalnego Sprawozdawcę ONZ ds. Skrajnego Ubóstwa i Praw 
Człowieka. 
Pod koniec maja gościliśmy w Polsce Martine Le Corre z Delegacji 
Generalnej ATD, która odwiedziła nas wspólnie z Pierrem i Fabienne 
Kleinami. Martine Le Corre spotkała się w Warszawie i Kielcach 
z  wieloma osobami i rodzinami związanymi z ATD oraz wzięła udział 
w specjalnym wydarzeniu związanym ze świętowaniem 30. rocznicy 
wizyty delegacji Międzynarodowego ATD w Kielcach, co zainicjowało 
kontakty Ruchu z Polską. W części wydarzenia, która odbyła się 
online, wzięło udział wiele osób z innych krajów związanych 
z  rozwojem ATD w Polsce. 
Młodzieżowa grupa ATD z Polski miała możliwość w sierpniu 
i   listopadzie spotkać się i poznać młode osoby z innych krajów, 
dowiedzieć się więcej o ich pasjach, zainteresowaniach i działaniach, 
które wspólnie podejmują. W sierpniu w Neurdorfie w Niemczech 
miało miejsce spotkanie z udziałem młodych osób z Luksemburga, 
Niemiec i Polski. Przez tydzień młodzież z trzech krajów mieszkała 

wspólnie w dużym domu, sama organizowała swój czas, prowadziła 
warsztaty i dyskusje, gotowała, dbała o porządek oraz uczestniczyła 
w  wycieczkach do Berlina i do miejsca pamięci – byłego obozu 
koncentracyjnego w Ravensbrück. W listopadzie w ramach projektu 
„Młodzież dla Europy, która nie zostawia nikogo na uboczu” polska 
młodzież odwiedziła Międzynarodowe Centrum ATD we Francji 
i  spotkała się z grupami młodzieży z Méry-sur-Oise i z Noisy-le-Grand, 
aby porozmawiać o „Europejskich Celach dla Młodzieży” oraz 
dowiedzieć się więcej o życiu młodych osób z Francji, ich obecnych 
pasjach i nadziejach. 
W październiku 2021 r. Międzynarodowy Ruch ATD powołał nową 
Delegację Generalną, w skład której weszli Bruno Dabout, Chantal 
Consolini Thiébaud i Martin Kalisa. Bruno Dabout jest członkiem 
Delegacji Generalnej ATD Czwarty Świat od 2017 r., Martin Kalisa 
poprzednio był członkiem Delegacji Regionalnej Afryki, a Chantal 
Consolini Thiébaud była członkinią Delegacji Regionalnej Europy i jest 
dobrze znana członkom ATD w Polsce. Mandat nowej Delegacji 
Generalnej trwa 5 lat. Delegacja Europejska w składzie: Bert Luyts 
i  Pierre Klein nadal służy wsparciem dla Ruchu w Polsce. 
 
Wymiana młodzieżowa została dofinansowana przez Polsko-Niemiecką 
Współpracę Młodzieży. 
 
 
 
 

Wyjazd młodzieży do Francji był dofinansowany ze środków z budżetu 

Województwa Mazowieckiego. 

Stowarzyszenie ATD Czwarty Świat, prowadząc swoje 
działania w Polsce, pozostaje w stałym kontakcie 
z  Międzynarodowym Ruchem ATD Czwarty Świat. 

Współpraca międzynarodowa 
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W  marcu odbyły się dwa warsztaty kreatywne, podczas których 
robiliśmy własnoręcznie magnesy. Każdy mógł zaprojektować 

swój wzór i stworzyć własną, niepowtarzalną ozdobę na lodówkę. 
Dało to możliwość ujawnienia talentu plastycznego u uczestników 
i  stworzyło okazję do integracji. Aktywność początkowo była zapla-
nowana dla młodzieży, lecz okazało się, że stanowi również świetną 
okazję do rodzinnego spędzania czasu. 
W lipcu zorganizowaliśmy spotkanie przyjaciół z Bibliotek Podwórko-
wych w Ośrodku dla Cudzoziemców na Targówku. Kilka lat temu 
zaprzestaliśmy prowadzenie zajęć w Ośrodku, ale przyjaźnie, które 
wtedy nawiązaliśmy, przetrwały do tej pory. Spotkaliśmy się na świe-
żym powietrzu i zrobiliśmy piknik w Ogrodzie Saskim w Warszawie. 
Przyszli wolontariusze oraz osoby i rodziny poznane podczas Biblio-
tek Podwórkowych. Cudzoziemki uraczyły wszystkich własnoręcznie 
przygotowanymi smakołykami ze swoich krajów. Rozmawialiśmy 
o  tym, co się u nas zmieniło. Było wiele wzruszeń i zabawy. 
We wrześniu Karina, przyjaciółka Ruchu ATD, poprowadziła warszta-
ty robienia ekologicznych toreb na zakupy z kolorowych sznurków 
z  odzysku. Były to już drugie zajęcia tego typu – pierwsze miały miej-
sce podczas Festiwalu Marzeń. Nie było to łatwe zadanie, wymagało 
skupienia i cierpliwości, jednak satysfakcja z efektu końcowego wy-
nagradzała wszelkie trudy. 
W ostatni weekend listopada powstały przepiękne kartki świąteczne. 
Było to pierwsze z serii przedświątecznych spotkań w naszym biurze, 
dzięki któremu mogliśmy poczuć bożonarodzeniową atmosferę. Był 
to dla nas szczególnie ważny okres, ponieważ stanowił jedną z ostat-
nich okazji do spotkania na żywo przed zaostrzeniem obostrzeń zwią-
zanych z pandemią, podczas którego poczuliśmy się jak wielka rodzi-
na. Kartki wysłaliśmy do przyjaciół Ruchu ATD w Polsce i na świecie. 
W grudniu w naszym biurze odbyły się warsztaty robienia świątecz-

nych dekoracji. Wieloletnia przyjaciółka ATD, Marta nauczyła nas, jak 
zrobić świeczniki z kieliszków do wina, dzięki czemu wynieśliśmy 
wiele ozdób na świąteczne stoły i prezentów dla bliskich. Wspólnie 
udekorowaliśmy także biuro oraz ubraliśmy choinkę. 
Szczególnym momentem było spotkanie w Kielcach przy zimowej 
herbatce i ciasteczkach Usiedliśmy do stołu w kilkanaście osób z przy-
jaciółmi z Kielc, by w swobodnej atmosferze dzielić się radościami 
i  smutkami. 
Z powodu epidemii COVID-19 spotkanie świąteczne kolejny raz odby-
ło przez Zooma. 
Niestety nie mogliśmy spotkać się w biurze w kilkadziesiąt osób, jak 
to miało miejsce co roku przed pandemią, ale dzięki formie online w 
wydarzeniu mogły wziąć udział osoby spoza Warszawy, m.in. z Kielc, 
a nawet spoza Polski. Przygotowaliśmy świąteczne atrybuty – czapki 
Mikołaja i rogi reniferów, wspólnie śpiewaliśmy kolędy, dzieliliśmy 
się wiadomościami z ostatnich miesięcy i snuliśmy plany na następny 
rok. 

Inne spotkania 



 28 



 29 

O livier de Schutter to Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Skrajnego 
Ubóstwa i Praw Człowieka, czyli niezależny ekspert powołanym 

przez ONZ w celu prowadzenia badań oraz podnoszenia świadomości 
społeczeństwa i urzędników państwowych. W 2021 r. rozpoczął 
kampanię promocyjną na rzecz tworzenia systemowych rozwiązań 
pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb wszystkich 
członków społeczeństwa i zapewnienie zabezpieczeń na wypadek 
sytuacji kryzysowych. Światowa pandemia COVID-19 uwidoczniła 
konieczność istnienia systemów świadczeń materialnych 
i niematerialnych oraz skalę problemu związanego z ich brakiem w 
wielu państwach. Z tego powodu Specjalny Sprawozdawca ONZ 
wezwał osoby z różnych krajów do przyłączenia się do wezwania 
„Zabezpieczenie społeczne dla wszystkich” (ang. "Social protection 
for all") poprzez przesyłanie krótkich filmików na temat znaczenia 
zabezpieczenia społecznego w życiu ludzi. 
Na przełomie kwietnia i maja ATD w Polsce przyłączyło się do 
działania. Zostało zorganizowane spotkanie online, na którym 
Sebastien Gotti przybliżył uczestnikom postać Oliviera de Schuttera 
i  jego rolę. Zostało objaśnione pojęcie zabezpieczenia społecznego. 
Osoby obecne na spotkaniu podzieliły się swoimi osobistymi 
doświadczeniami i postanowiły przyłączyć się do wspólnego 
wezwania. Nagranie ze spotkania zostało wykorzystanie w kampanii. 
Zmontowano dwa filmiki z wypowiedziami różnych osób. Dwie osoby 
przyłączyły się poprzez samodzielne przesłanie nagrania ze swoimi 
wypowiedziami. 
Udział w kampanii był możliwy dzięki współdziałaniu z Agatą Osinską 
i Isabelle Delforge współpracującymi z Olivierem de Schutterem oraz 
ogromnej pracy wolontariuszy ATD przy montażu nagrań i tworzeniu 
do nich napisów w trzech językach: angielskim, francuskim 
i  hiszpańskim. Zaangażowanie wielu osób sprawiło, że świadectwa 

członków ATD z Polski, razem z nagraniami osób z innych części 
świata, można zobaczyć na stronie: 
https://www.srpoverty.org/category/videos-for-social-protection/ 

Osoby obecne podczas pierwszego spotkania o zabezpieczeniu 
społecznym wyraziły potrzebę pogłębienia tematu i dalszej dyskusji. 
W rezultacie zostało zorganizowane kolejne wydarzenie wokół tej 
problematyki. 18 czerwca 2021 r. miało miejsce spotkanie 
pt.  „Realizacja praw człowieka poprzez zabezpieczenie społeczne w 
czasie pandemii” zorganizowane w ramach serii wydarzeń z cyklu 
„Warsztaty Wrzesińskiego”. Gościem specjalnym była Janet Nelson, 
która współpracuje ze Specjalnym Sprawozdawcą ONZ ds. Skrajnego 
Ubóstwa i Praw Człowieka. Opowiedziała o trudnościach, z jakimi w 
czasie pandemii borykają się osoby doświadczające z ubóstwa. 
Przykładem mogą być: brak dostępu do środków higieny i maseczek, 
brak odpowiedniego sprzętu do zdalnych kontaktów z urzędami, 
zamknięcie bibliotek i instytucji pomocowych, ograniczenie widzeń 
dla rodziców dzieci w pieczy zastępczej. Jako odpowiedź na problemy 
Międzynarodowa Organizacja Pracy przyjęła jednogłośnie globalne 
wezwanie do działania na rzecz programu wychodzenia z COVID 
(ożywienia gospodarczego) bardziej skoncentrowanego na człowieku, 
którego priorytetem byłoby tworzenie godnych miejsc pracy dla 
wszystkich. 

. 

Zabezpieczenie społeczne dla wszystkich 

https://www.srpoverty.org/category/videos-for-social-protection/
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W maju 2021 r. odbyły się obchody 30. rocznicy wizyty przedstawi-
cieli Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Kielcach, która 
zapoczątkowała bliskie kontakty oraz zainicjowało rozwój Ruchu w 
Polsce. Spotkaliśmy się w Kielcach, aby wysłuchać przemówień osób 
związanych z historią ATD, spędzić razem czas przy Płycie Praw Czło-
wieka oraz przy krzyżu upamiętniającym osoby zmarłe na ulicy. W 
wydarzeniu wzięli udział Martine Le Corre z Delegacji Generalnej, 
a  także Pierre Klein z Ekipy Europejskiej. Odbyło się również spotka-
nie online o tym, jak 30 lat historii inspiruje nas do dalszego zaanga-
żowania. Wzięły w nim udział osoby z całego świata. Była to okazja 
do zapoznania się z początkami ATD w Polsce.  

Początki Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat sięgają lat 
50., kiedy to Józef Wrzesiński, wraz z rodzinami z obozowiska dla 
bezdomnych w Noisy-le-Grand we Francji, rozpoczął swoją działal-
ność na rzecz walki o godność każdego człowieka. Pierwsze kontakty 
Ruchu ATD z polskim społeczeństwem miały miejsce pod koniec lat 
70., kiedy to ATD włączyło się w badania prowadzone przez Dział 
Spraw Społecznych biura ONZ w Genewie. W 1979 r., w ramach tej 
współpracy, Józef Wrzesiński wraz Alwine de Vos van Steenwijk od-
wiedzili Polskę w celu zdobycia wiedzy na temat działań społecznych 
realizowanych na jej terenie. 

Po upadku komunizmu w Europie Wschodniej Ruch ATD ponownie 
szukał kontaktu z Polską. W maju 1991 r. wolontariusze ATD – Mas-
cha i Louis Join-Lambert oraz Bérengère Le Sonneur – przyjechali do 
Polski w celu poznania realiów polskiego społeczeństwa oraz polityki 
społecznej, która w tamtym czasie budowała się od nowa. W 1992 r., 
ATD zorganizowało międzynarodowe spotkanie w Berlinie pod ha-
słem „Skrajne ubóstwo, demokracja i prawa człowieka w Europie”. 
Zjednoczyło ono osoby zaangażowane w walkę z ubóstwem w Euro-

pie Wschodniej i Europie Zachodniej. Uczestniczyło w nim kilka osób 
z Polski. W kolejnych latach Mascha i Louis spotykali się z ludźmi w 
Kielcach i w innych miastach w Polsce, a także nawiązali współpracę 
z  innymi organizacjami działającymi na rzecz osób żyjących w ubó-
stwie. 

Ważnym wydarzeniem była konferencja w 1993 r. w gmachu Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach poświęcona przedstawieniu idei Ruchu 
ATD Czwarty Świat oraz zagadnieniom związanym z budującą się 
pomocą społeczną w Polsce. Osoby z Polski uczestniczyły także 
w  międzynarodowych spotkaniach organizowanych przez ATD oraz 
inne instytucje, w tym ONZ oraz brały udział w obchodach Międzyna-
rodowego Dnia Walki z Ubóstwem (17 października) w innych kra-
jach. Pod koniec lat 90. zaczęto organizować uroczystości 17 paź-
dziernika w Polsce. 

Przełomowym wydarzeniem dla ATD w Polsce było zorganizowane 
w  2000 r. w Kielcach sympozjum „Ubóstwo jako wyzwanie dla nowej 
Europy”, które było przestrzenią współpracy naukowców, przedsta-
wicieli rządu i samorządów, działaczy społecznych, Kościoła katolic-
kiego i organizacji pozarządowych. W publikacji „Przesłanie i apel od 
uczestników sympozjum” przywołano słowa Wrzesińskiego: „Tam, 
gdzie ludzie są skazani na życie w nędzy, łamane są Prawa Człowieka. 
Jednoczenie się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiąz-
kiem”.  

30 lat ATD w Polsce 
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Przychody (zl) 2021 % 2020 % 2019 % 

Składka członkowska 330 0 570 0 693 0 

Dotacje Fundacji oraz Ruchu ATD 401101 92 395682 90 599315 98 

Granty ze środków publicznych w Polsce 28953 7 31558 7 0 0 

Granty ze środków publicznych z zagranicy 0 0 0 0 0 0 

Sponsorzy 0 0 0 0 0 0 

Darowizny osób fizycznych (z Francji i Polski) + 1% 

(2020) 

7388 2 9182 2 9958 2 

Dobrowolny udział w kosztach spotkań i pozostałe 

przychody 

0 0 0 0 0 0 

Przychody finansowe – odsetki 431 0 399 0 256 0 

Razem 438204 100 437391 100 610222 100 

       

Koszty (zl) 2021 % 2020 % 2019 % 

Koszty realizacji zadań statutowych 320162 82 395961 88 559084 92 

Koszty administracyjne 66742 17 51289 11 45959 8 

Koszty finansowe 1668 0 722 0 2342 0 

Razem 388572 100 447972 100 607385 100 

Zysk lub strat (zl) 49632  -10581  2837  

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne 255112 66 281202 63 384723 63 
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Z arządzanie finansami Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim 

na dwóch dokumentach Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty 

Świat: „Karcie etyki finansowej” oraz „Etyce finansowej międzynarodo-

wego wolontariatu długoterminowego”. Określają one zasadność i cele 

wydatków, charakteryzują zasady zatrudnienia, wyznaczają kierunek 

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 unie-

zależniania się finansowego i wspierania ekip w innych krajach. 

W roku 2021 wydatki poniesione na działalność statutową zmniejszyły 

się   w stosunku do roku poprzedniego. Przychody zwiększyły się nie-

znacznie.  Koszty administracyjne zwiększyły się i stanowią 17% całości 

kosztów. Ma to związek m.in. z podniesieniem cen i  zwiększeniem 

kosztów, np. polisy ubezpieczeniowej i aprowizacji biura. Konieczny był 

również zakup telefonu komórkowego, ponieważ dotychczasowe po 

wielu latach użytkowania zepsuły się.  Na zwiększenie kosztów admini-

stracyjnych miała także wpływ trwająca pandemia koronawirusa i zwią-

zana z tym konieczność zakupu środków dezynfekcji oraz środków 

ochrony dla pracowników i gości Stowarzyszenia. 

Przychody Stowarzyszenia w 2021 r. pokryły wszystkie wydatki na dzia-

łalność statutową, a wynik finansowy za ten rok jest dodatni (49 632,05 

zł). 

 Należy wskazać, że Sprawozdanie Finansowe 2021 r. nie odzwier-

ciedla 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. Wolontariusze nawiązu-

ją kontakty z partnerami, tłumaczą teksty, zapewniają noclegi innym 

wolontariuszom podczas spotkań lokalnych, towarzyszą osobom żyją-

cym w ubóstwie, moderują spotkania. W Polsce Stowarzyszenie współ-

pracuje 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 polskich (zwykle podczas spotkań 

odbywających się poza Polską). 

Stowarzyszenie jest w dobrej kondycji finansowej w głównej mierze 
dzięki  dotacji od Fundacji ATD oraz Ruchu ATD we Francji, która 
w  2021 r. wyniosła 401102 zł i stanowiła 92% całości przychodów. 
Celem Stowarzyszenia pozostaje poszerzenie sieci przyjaciół i darczyń-

ców z Polski. Stała ekipa w Warszawie, podobnie jak w roku poprzed-

nim, będzie kontynuowała starania o dofinansowania celowe, ubiega-

jąc się o fundusze w ramach krajowych, lokalnych oraz zagranicznych  

konkursów. 

W 2021 r. Stowarzyszenie kontynuowało długoletnią współpracę 
z  Biurem Rachunkowym „MAX” s.c. w Warszawie, które prowadzi na-
szą księgowość od roku 2010. 

. 

 

Finanse Stowarzyszenia 
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Tereliza Braun 

Agnieszka Drelich-Magdziak 

Stanisław Franczak 

Cezary Gawryś 

Ewa jakutajć 

Maria Jarmuszczak 

Pierre Klein 

Beata Kowalska-Teliuk 

Justyna Kozubska-Knop 

Martyna Krzyżosiak 

Barbara Laudy 

Magdalena Macińska 

Krzysztof Magdziak 

Agata Nankiewicz 

Anna Osinska 

Małgorzata Pałyga 

Adam Ploszka 

Tamara Pocent 

Michał Rudnicki 

Anna Sendek-Wieczorek 

Karol Sowa 

Zafia Waleria Stelmaszuk 

Jarosław Strzeszewski 

Ryszard Szarfenberg 

Anna Szczepaniak 

Karolina Sztandar-Sztanderska 

Jan Świątek 

Oleksii Teliuk 

Marta Tymoszczuk 

Katarzyna van Baren-
Nawrocka 

Zbigniew Wąsik 

Marianna Zieleńska 

Andrzej Zybała 

Członkowie Stowarzyszenia 



 35 

 
 

S ytuacja stowarzyszenia ATD Czwarty Świat w 2021 r. była 
stabilna. Zarząd Stowarzyszenia od 2020 r. pozostaje w 

niezmienionym składzie: Anna Osinska, Ryszard Szarfenberg, Oleksii 
Teliuk i Marianna Zieleńska. Kontynuuje swoja zadania, dbając o jak 
najlepsze funkcjonowanie organizacji i wspierając jej członków. W 
komisji rewizyjnej w dalszym ciągu zasiadają: Agata Nankiewicz, 
Martyna Krzyżosiak i Maria Jarmuszczak. 
Nad koordynacją projektów ATD w Polsce czuwa ekipa stałych 
wolontariuszy, w której współpracują te same osoby od 2020 r.: 
Paulina Bartosiewicz, Sébastien Gotti, Beata Kowalska-Teliuk, Anna 
Sendek-Wieczorek, Oleksii Teliuk i Jagoda Wawrzeńczak. 
Grupa osób z Kielc pozostaje ze sobą w kontakcie. W 2021 r. spotkała 
się kilkakrotnie, w miarę możliwości ograniczonych przez sytuację 
związaną z epidemią COVID-19. 

 
 

Na początku 2022 r. odszedł na wieczny spoczynek Franciszek 
Kiełbasa po blisko 20 latach zaangażowania w działania ATD, w 
organizację spotkań, starania o przestrzeganie praw osób w kryzysie 
bezdomności i dotkniętych ubóstwem oraz o uczczenie pamięci tych, 
którzy zmarli na ulicy. Swoje życie poświęcał rodzinie oraz na walkę o 
sprawiedliwość społeczną. Spoczywaj w spokoju, Franku! 

 

Życie Stowarzyszenia 

Lista członków Stowarzyszenia pod koniec marca 2022 r. 
zmieniła się od czasu Walnego Zgromadzenia w 2021 r.  
Ze Stowarzyszenia odeszli: Elżbieta Bolewska-Kocór, Piotr 
Broda-Wysocki, Marta Hamerszmit, Elżbieta Kauch, Anna 
Kostrzewska-Bednarkiewicz, Monika Mazurkiewicz,  
Tomasz Medyński,  Jarosław Miarka, Isabelle Perrin, 
Justyna Skuza, Bogumiła Słapek, Stefan Wilkanowicz, 
Andrzej Zoll . 
Do Stowarzyszenia dołączyli: Małgorzata Pałyga, Michał 
Rudnicki, Anna Sendek-Wieczorek, Zbigniew Wąsik. 
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A TD Czwarty Świat w 2022 r. planuje prowadzić i rozwijać działa-
nia skierowane do dzieci, młodzieży oraz łączyć w swoich aktyw-

nościach osoby dorosłe i całe rodziny. 

W ramach Bibliotek Podwórkowych, które pod koniec ubiegłego roku 
zaczęliśmy prowadzić na warszawskich Bielanach, będziemy szukać 
nowych sposobów, aby poznać więcej młodych mieszkańców osiedla 
przy Szegedyńskiej 13A i jeszcze lepiej dostosować działania do po-
trzeb mieszkających tam rodzin. W dalszym ciągu będziemy budować 
partnerstwo z Urzędem Dzielnicy Bielany, Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej Dzielnicy Bielany i lokalnymi organizacjami. Głównym partne-
rem na Bielanach pozostaje dla nas Mediateka START-META. 

W 2022 r. odbędą się dwa konkursy prac plastycznych dla uczniów 
szkół podstawowych. Pierwszy, nawiązujący do wartości sprawiedli-
wości społecznej i środowiskowej, został ogłoszony pod koniec 

2021  r. Na początku wiosny 2022 r. zakończy się wystawą prac dzie-

ci. Drugi, o tematyce zrównoważonego rozwoju, będzie skierowany 
do klas, świetlic środowiskowych oraz innych zorganizowanych grup. 
Z tej okazji ATD poprowadzi kilka warsztatów. 

Spotkania młodzieżowe w pierwszej połowie 2022 r. będą skupione 
na przygotowaniach do dużego europejskiego spotkania młodzieży, 
które odbędzie się w lipcu w Méry-sur-Oise we Francji. Grupa mło-
dych osób z Francji przyjedzie w kwietniu 2022 r. do Polski, aby omó-
wić program, kwestie logistyczne itp. 

Jak co roku planujemy wspólnie z ATD w Niemczech zorganizować 
wyjazd młodzieżowy do domu ATD w Neudorf w sierpniu 2022 r. 

Kontynuujemy spotkania dyskusyjne dla osób dorosłych w Warsza-
wie i Kielcach na żywo i w formie hybrydowej. Omawiamy ważne 

tematy społeczne w oparciu o wiedzę i doświadczenie osób mających 
do pokonania wiele trudności. Grupa osób z Polski dołączy do mię-
dzynarodowego projektu „Family Advocacy Work”, aby wspólnie 
z  grupami z innych krajów poszukać rozwiązań zapewniających przy-
szłość dzieci bez ubóstwa. 

Z osobami z projektu „Nasze Głosy” szukamy sposobów na promo-
wanie idei Rzecznika Praw Społecznych i wprowadzenie w życie wy-
pracowanego przez nas projektu ustawy. Wymaga to ostrożnego 
postępowania uwzględniającego obecną sytuację polityczną. 

W dalszym ciągu realizujemy warsztaty kreatywne, na których wy-
mieniamy się swoimi talentami, przygotowujemy dekoracje, ozdoby, 
kartki świąteczne, rękodzieła, a przy tym integrujemy się, spędzając 
czas w miłym gronie i przyjemnej atmosferze. 

Warsztaty Wrzesińskiego realizowane są raz na dwa miesiące w for-
mie online. Za każdym razem poruszają inny aktualny problem spo-
łeczny. Zapraszamy prelegentów: osoby doświadczające problemu, 
pracowników instytucji, które starają się jemu przeciwdziałać oraz 
naukowców i prowadzimy dyskusje. W 2022 r. Warsztaty Wrzesińskie 
są kontynuowane w niezmienionej formie. 

Pod koniec sierpnia planujemy zorganizować po raz kolejny Festiwal 
Marzeń z udziałem aktywnych członków Ruchu i ich rodzin z Kielc 
i  Warszawy. W obu miastach tradycyjnie w październiku odbędą się 
obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. 

W 2022 roku powrócimy do szczegółowych priorytetów Ruchu ATD 
w Polsce, które w oparciu o Priorytety Międzynarodowego Ruchu 
były wyznaczone na lata 2018-2022.  
  

Perspektywy 
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Wspierają nas 


