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Już tylko kilka tygodni zostało do Świąt i końca roku 2014.

Zwykle, kiedy coś się kończy, a coś nowego zaczyna, przychodzi czas
na  refleksje  i  podsumowania.  Dlatego  koniec  roku  jest  okazją  do
podzielenia się z Państwem  wspomnieniami i planami Ruchu ATD.

Tym  razem  obok  wiadomości  krajowych  z  ATD  Polska,  które
znajdziecie  Państwo  w dalszej  części,  chcielibyśmy przekazać  kilka
informacji na temat tego, co dzieje się w Ruchu ATD na świecie. 

Więcej aktualności i wiadomości o planach na lata 2013-2017 na
naszej nowej stronie internetowej www.atd.org.pl.

●  Od  1  stycznia  2015  Prezesem  Zarządu
Międzynarodowego  Ruchu  ATD  zostanie  Cassam
Uteem.  W  latach  1992  -  2002  pan  Uteem  był
Prezydentem Republiki Mauritius. Jest też pierwszą
głową  państwa,  która  uznała  w  swoim  kraju  17
Października  jako  Międzynarodowy  Dzień  Walki
z Ubóstwem.

W latach  2008-2012 Pan  Uteem w ramach Ruchu ATD Czwarty
Świat  kierował  Międzynarodowym  Komitetem  Obchodów  Dnia  17
Października. 

W Zarządzie Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat vice
prezesem  została  Janet  Nelson,  która  wcześniej  była  dyrektorem
UNICEF w Genewie.  Natomiast Nina Lim Yuson z Filipin,  która w
latach  2006-2014  była  Prezesem  Międzynarodowego  Ruchu  ATD,
pozostanie w Zarządzie naszej organizacji. Warto przypomnieć, że to
dzięki jej zaangażowaniu w dniu 27 września 2012 roku ONZ przyjęła
dokument:  “Guiding  Principles  on  Extreme  Poverty  and  Human

Rights”  – „Zasady  przewodnie  dotyczące

Skrajnego Ubóstwa i Praw Człowieka”.
14 października tego roku w ONZ odbyło

się  spotkanie  Okrągłego  Stołu  z  udziałem
przedstawicieli  Międzynarodowego  Ruchu
ATD  Czwarty  Świat  oraz  Międzynarodowej
Rady  ds.  Socjalnych.  Tematem  spotkania,
podobnie  jak  tegorocznym hasłem obchodów
17  Października  na  świecie,  było  wyzwanie:
„Nie pozostawiajmy nikogo na uboczu”.

●  Grupa robocza przy ONZ stworzyła  plan na rok 2015 mający
zapewnić, że działania reprezentantów krajowych i międzynarodowych
w  ramach  polityk  rozwojowych,  będą  miały  pozytywny  wpływ  na
wszystkich członków społeczeństwa i będą służyły osobom żyjącym w
skrajnej  nędzy.  Polityki  trwałego  rozwoju,  powinny  uwzględniać
potrzeby  osób  najbiedniejszych  bardziej  niż  to  było  w  przypadku
realizowania tzw. Celów Milenijnych, z których nie mogły skorzystać
środowiska osób najuboższych i wykluczonych.

●  W listopadzie  w siedzibie  Międzynarodowego  Ruchu  ATD we
Francji  powstała  grupa  krajowych  koordynatorów,  która  będzie  się
spotykała dwa razy do roku, aby lepiej zrozumieć, jakie działania nas
wzmacniają:  Co  powoduje,  że  mimo  tych  trudnych  ekonomicznie
i politycznie czasów, angażujemy się w działania, które mają na celu
zbliżenie  się  do  tych,  którzy  nadal  jeszcze  pozostają  zapomniani,
izolowani?  Co  motywuje  nas  by  dotrzeć  do  tych,  których  jeszcze
brakuje pośród nas?

 ●  Przedstawiciele  Międzynarodowego  Ruchu  ATD  byli  również
obecni  w  Rzymie,  na  spotkaniu  przedstawicieli  organizacji
pozarządowych  z papieżem Franciszkiem .

„Dla Franciszka biedni są kościołem, a nie dodatkiem do Ewangelii”
– powiedział  po tym spotkaniu,  w rozmowie dla  LaStampa,  Andrea
Riccardi – twórca Wspólnoty Sant'Egidio, historyk, znawca Kościoła.

   „Często w dwutysięcznej historii kościoła biedni i kwestie socjalne
były  uważane  za  dodatek  do  chrześcijaństwa.  A tymczasem  papież
Franciszek  przypomina,  że  ubodzy  są  w  centrum  chrześcijaństwa,
ubodzy są kościołem” – właśnie tak, jak ojciec Wrzesiński zatytułował
swoją książkę.
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●  Już od 6 lat  kontynuujemy Biblioteki
Podwórkowe  na  Dudziarskiej,  dzięki
którym zawieramy nowe i wzmacniamy
stare  przyjaźnie  z  dziećmi  i  rodzicami.
Oprócz  już  tradycyjnych  wydarzeń,  tj.
Festiwalu  Lata  i  Festiwalu  Nauki
zorganizowaliśmy  kilka  wspólnych
wycieczek  na  warsztaty.  Magda:
Widzimy,  że  dzieci  nabierają  coraz
więcej odwagi do wyrażania siebie, zaczynają same animować
czas spędzany z nami i to nas bardzo cieszy.

●  Jesteśmy coraz bardziej
obecni  w  Ośrodku  dla
Uchodźców,  gdzie
regularnie  prowadzimy
Biblioteki  Podwórkowe  i
warsztaty  Tapori. Losza:
Dołącza  do  nas  coraz
więcej  wolontariuszy,  co

pozwala  nam  rozszerzać  nasze  działania  i  wspierać
mieszkańców Ośrodka. Widzimy, z jakimi trudnościami zmagają
się  rodziny,  które  opuszczają  Ośrodek  i  nie  mogą  liczyć  na
pomoc  ze  strony  państwa.   Cieszymy się  z  pogłębiającej  się
współpracy  z  innymi  organizacjami,  dzięki  czemu  nasze
działania są ze sobą bardziej zintegrowane.

●  W  tym  roku  w  ramach  warsztatów  Tapori  przeżyliśmy
interesujący czas rozmawiając z dziećmi na temat Praw Dziecka.
Otrzymaliśmy też wiele prac od zaprzyjaźnionych grup dzieci z
całej  Polski,  które  chcą  wspólnie  ze  swoimi  rówieśnikami
budować  świat  przyjaźni  i  zrozumienia.  Opowiadały,  tak  jak
Kacper  (12l.),  czego  najbardziej  potrzebują:  Potrzebuję  dużo
miłości,  dużo  jedzenia  i  bardzo  dużo  witamin.  (…)  Ale
pamiętajmy,  że  najważniejsze  dla  zdrowego  rośnięcia  jest
rodzina.

●  Jak  zwykle  z  wielkim  entuzjazmem  Beata  opowiada  o
projektach młodzieżowych:  W wakacje wiele się działo! W tym
roku  dzięki  dofinansowaniu  projektów  z  Erasmus+  mieliśmy
szansę  zaprosić  wielu  młodych  ludzi  do  uczestniczenia  w
międzynarodowych  wymianach  letnich  w  Szwajcarii  i  Belgii.
Podczas  tygodniowych  warsztatów  w  Treyvaux  stworzyliśmy

animację poklatkową o zaangażowaniu młodych ludzi, a w Belgii
dyskutowaliśmy  o  systemach  wsparcia  młodzieży  na  rynku
pracy.  Spędziliśmy  również  lipcowy  weekend  w  Mięcierzynie,
gdzie  prowadziliśmy  animacje  dla  zaprzyjaźnionej  od  dawna
grupy dzieci i młodzieży.

● Na Spotkaniach Dialogu i Solidarności
kontynuowaliśmy przygotowania do 13.
Europejskiego  Spotkania
Uniwersytetów  Powszechnych,  które
odbyło się w Parlamencie Europejskim
w  Brukseli.  Nasza  delegacja  brała
udział  w  warsztacie:  „Czy  praca  jest

naszym prawem?”,  podczas  którego uczestnicy  dyskutowali  o
sytuacji  na  rynku  pracy  w  różnych  krajach  europejskich:
Zarówno u nas w kraju jak i na zachodzie łatwo jest wykluczać
osoby  niepasujące  do  ideału  dobrze  radzącego  sobie
pracownika.  Nikogo  nie  można  wykluczać  z  rynku  pracy,  bo
prowadzi to do wykluczenia ze społeczeństwa. (Robert).

●  We wrześniu już po raz trzeci  spotkaliśmy się na krajowym
spotkaniu przyjaciół  ATD Polska w Sielpi.  Zastanawialiśmy się
wspólnie nad tegorocznym hasłem 17 X „Nie zostawiajmy nikogo
na  uboczu.  Myślmy,  decydujmy  i  działajmy  wspólnie”.
Próbowaliśmy  odpowiedzieć  na  pytania,  co  to  znaczy
pozostawać na uboczu oraz jakie są tego przyczyny. 

●  Tegoroczne  obchody  17X  były  wynikiem  kilkumiesięcznych
przygotowań wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi i
instytucjami publicznymi.  Zarówno w Warszawie jak i  Kielcach
spotkaliśmy się  w  licznym  gronie,  aby  dyskutować  o  sytuacji
osób  ubogich  oraz  przypomnieć  historię  ATD.  Kilkuosobowa
reprezentacja  z  Polski  uczestniczyła  w  obchodach  17  X  w
Dublinie.

●  Na Warsztatach Wrzesiński poruszaliśmy tematy związane z
sytuacją  osób  wykluczonych,  które  czasami  były  szeroko
dyskutowane  w  mediach,  tj.  sytuację  opiekunów  osób
niepełnosprawnych.  Rozmawialiśmy  również  o  konsultacjach
MPiPS  na  temat  współpracy  instytucji  publicznych  z
organizacjami  pozarządowymi  czy  założeniach  do  zmian  w
ustawie o pomocy społecznej.

● W tym roku uczestniczyliśmy razem z innymi organizacjami w
pracach nad raportem UNICEF dotyczącym ubóstwa dzieci  w
Polsce. 

W tym roku po raz pierwszy możemy skorzystać z możliwości przekazania 1% na Naszą działalność!
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