
Być głosicielem dobrej nowiny w dzisiejszym szybko zmieniającym 
i  skomplikowanym świecie, to jest  zarówno szansa, jak i wyzwanie. 
Jest to szansa, gdyż nieustannie ma nam przypominać, że jesteśmy  
kobiecym obliczem Boga. Jest wyzwaniem, ponieważ mamy 
świadomość własnej ograniczoności, by móc skutecznie zmierzyć się 
z ogromem problemów, których nie szczędzi nam dzisiejszy świat.

Nasza refleksja na temat „Włączenie społeczne ubogich” w 
naszym specyficznym kontekście i perspektywie dotyczy dwóch 
kompleksowych tematów: Proces włączenia ubogich oraz problem 
ubóstwa. ‘Włączenie’ w tym kontekście wskazuje na niezbywalną 
wartość i godność każdego człowieka  która sprawia, że człowiek czuje 
swoją wartość przez to kim jest, niezależnie od jego pochodzenia, 
stanu posiadania lub statusu społecznego. Promuje poczucie 
przynależności oraz przekonanie, że człowiek jest podmiotem, a 
nie przedmiotem wszelkich manipulacji wymierzonych de facto 
przeciwko niemu.

Ubóstwo jest koncepcją wieloaspektową i jest czymś więcej 
niż brakiem dochodów i środków utrzymania potrzebnych do 
zapewnienia trwałej egzystencji. Podczas gdy ubóstwo jest 
interpretowane w różny sposób w różnych kontekstach, to w tym 
przypadku chcemy spojrzeć na ubóstwo od strony tych, którzy 
zmuszeni są do życia w uwłaczających ludzkiej godności warunkach, 
których odzwierciedleniem jest głód lub niedożywienie, ograniczony 
dostęp do edukacji i innych podstawowych dobrodziejstw 
społecznych, dyskryminacja i wykluczenie społeczne, a także brak 
udziału w podejmowaniu decyzji  praktycznie na każdym szczeblu 
życia społecznego.

Włączanie ubogich w struktury społeczne jest kluczem do 
wyeliminowania ubóstwa i promowaniem   idei powszechnie 
dostępnego dobrobytu. Jest zarówno wynikiem, jak też procesem 
poprawy zasad, na jakich ludzie biorą udział w życiu społecznym. 
Taka integracja ma na celu umożliwienie ubogim zepchniętym na 
margines korzystanie z rosnących w szybkim tempie szans, jakie 
niesie globalny rozwój. Stanowi to gwarancję, że nie będą oni 
pozbawieni głosu w podejmowaniu decyzji, które mają wpływ na ich 
życie, a także będą mogli cieszyć się z możliwości równego dostępu 
do światowych rynków, wszelkiego rodzaju usług oraz politycznej, 
społecznej i fizycznej przestrzeni. Tak więc proces integracji społecznej 
przede wszystkim skupia się na tworzeniu warunków równych szans i 
równego dostępu do wszelkiego rodzaju dobrodziejstw, jakie oferuje 
dzisiejszy świat, a także podkreśla prawo do pełnego uczestnictwa w 
życiu społecznym. Spróbujmy przeanalizować wyżej zasygnalizowany 
temat posługując się metodą indukcyjną, czyli korzystając z cyklu 
duszpasterskiego znanego pod nazwą: patrz, oceniaj i działaj
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Jak rozumiem ubóstwo? Moje patrzenie 
na ubogich zależy w dużym stopniu 
od mojego poglądu na świat. Chodzi 
też o to, jak mnie postrzegają ubodzy 
oraz o to, co konkretnie robię dla nich. 
A więc sposoby patrzenia na ubóstwo 
są wielorakie, tak jak są mniejsze lub 
większe różnice w naszym  osobistym 
podejściu do różnych spraw, z którymi 
spotykamy się na co dzień. Mamy 
też bez wątpienia różne osobiste 
doświadczenia, które w sposób 
znaczący wpływają na wypracowaniu 
naszego osobistego punktu widzenia.

Jeśli chodzi o moje osobiste 
doświadczenie w stosunku do 
ubogich, to podam przykład mojej 
mamy. To właśnie od niej otrzymałam 
jakby podwaliny mojego sposobu 
patrzenia na kwestię ubogich. Już od 
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najwcześniejszych lat mojego życia 
doświadczyłam tego, w jaki sposób 
można włączyć ubogich w struktury 
społeczne, a w tym przypadku chodzi 
o jedną z najmniejszych komórek 
społecznych, jaką jest rodzina. 
Mogłabym tu przedstawić wiele takich 
sposobów, ale przytoczę tu tylko 
jedną sytuację, która pozostawiła we 
mnie niezatarty ślad. Otóż moja mama 
dała schronienie kobiecie, która bojąc 
się o swoje życie uciekła ze swojego 
rodzinnego domu wraz z dwoma 
córkami, które wtedy były mniej więcej 
w moim wieku. Nie znam szczegółów 
sytuacji tej kobiety, dlaczego musiała 
uciekać, ale wiem, że przebywała razem 
z córkami w naszym domu przez ponad 
sześć miesięcy, a wszyscy żyliśmy pod 
jednym dachem jak jedna rodzina. 
Moja mama podejmowała tego rodzaju 
decyzje w sposób instynktowny. 
Chociaż moją rodzinę można zaliczyć 
do średnio zamożnych, to mówiąc 
kolokwialnie nie przelewało nam się i 
czasem też czegoś brakowało. Jednak 
tym co posiadaliśmy, dzieliliśmy się w 
taki zupełnie naturalny sposób, tak 
jak z tą kobietą z dwójką dzieci, której 
pomogliśmy odbudować jej zrujnowane 
życie. Ewangeliczne przesłanie jest 
jednoznaczne: Dziel się tym co masz, 
czyli, dziel się tym kim jesteś!

Integracja ubogich jest niezwykle 
inspirującym doświadczeniem zarówno 
dla dających, jak i dla otrzymujących. 
Z chwilą, kiedy ubodzy są włączani w 
struktury społeczne, wzrasta poczucie 
ich wartości na tyle, że potrafią sami 
doprowadzić do zmiany ich sytuacji, 
nabierają odwagi, aby zmierzyć się z 
trudnościami życiowymi.

(pytania do osobistej refleksji i do 
podzielenia się nimi)

• W jaki sposób określam ubogich? 
Jak oni sami siebie określają? Kogo 
mogę określić jako ubogich w moim 
apostolacie? Jak rozumiem definicję 
‘włączania’ ubogich w życie społeczne 
w moim otoczeniu i pracy misyjnej?

 Ubóstwo ma wpływ na każdy aspekt naszego życia. Według 
szacunków FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Wyżywienia i Rolnictwa) 795 milionów na 7,3 miliarda 
ludzi na całym świecie, czyli  1 na 9, cierpiało z powodu 
chronicznego niedożywienia w latach 2014-2016. Prawie 
wszyscy cierpiący z powodu głodu, czyli 780 milionów ludzi, 
żyje w krajach rozwijających się, którzy stanowią 12,9 % , czyli 
w stosunku 1 do 8, ogólnej populacji w krajach rozwijających 
się. Według danych FAO z 2015 r. 11 milionów ludzi w krajach 
rozwijających się było niedożywionych. Około 1 na 5 osób 
żyje za mniej niż 1,25 $ (dolara) dziennie. Zdecydowana 
większość z nich mieszka w krajach Południowej Azji oraz 
na terenach Afryki na południe od Sahary, zwanych Afryką 
Subsaharyjską lub Czarną Afryką. Ubóstwem najbardziej 
dotknięte są kobiety i dzieci. Według ostatnich danych 
UNICEF (Fundacja Narodów Zjednoczonych na Rzecz 
Dzieci) co roku na całym świecie 303,000 kobiet umiera 
podczas ciąży i porodu, 2,7 milionów niemowląt umiera w 
czasie pierwszych 28 dni życia, a 2,6 milionów niemowląt  
się rodzi.

Szacuje się, że 2,4 miliarda ludzi nie ma szans na poprawę 
warunków sanitarnych. 1,1 miliarda ludzi nie ma dostępu 
do elektryczności i  880 milionów ludzi żyje w podmiejskich 
slumsach. Możliwości rozwoju dla najsłabszych wciąż 
pozostają bardzo skąpe – 59 milionów dzieci w wieku 
szkolnym nie jest objętych nauczaniem na poziomie 
podstawowym, a stopa bezrobocia wśród młodzieży 
wynosi 15%, ponad trzy razy więcej niż wśród dorosłych. 
W krajach rozwijających się co druga kobieta w ciąży i 40% 
dzieci w wieku przedszkolnym ma anemię. Zdecydowana 
większość ubogich w skali globalnej zamieszkuje obszary 
wiejskie i jest słabo wykształcona, w większości zatrudniona 
w rolnictwie, z czego ponad połowa ma niej niż 18 lat 
(dane ONZ 2015roku). Za tymi liczbami kryją się twarze 
konkretnych ludzi!

(pytania do osobistej refleksji i podzielenia się swoimi 
spostrzeżeniami)

• W tym kontekście co mogłoby oznaczać  włączanie 
społeczne ubogich? Do czego, jako wspólnota, jesteśmy 
powołane na poziomie osobistym, społecznym i 
politycznym, abyśmy mogły promować ideę włączania 
ubogich w społeczeństwo. W jaki sposób to robimy w 
swoim środowisku? 
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W ostatnim czasie uzyskaliśmy możliwość głębszego wglądu w 
zagadnienie integracji społecznej dzięki papieżowi Franciszkowi, 
który pisze: „Każdy chrześcijanin oraz każda wspólnota powołani 
są, by być Bożymi narzędziami wyzwolenia i promocji ubogich 
w celu pełnej integracji społecznej” (Evangelii Gaudium 187). 
Natomiast 25 września 2015 roku w swoim przesłaniu do państw 
członkowskich w czasie 70 Zgromadzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych, papież Franciszek podkreślił potrzebę edukacji na 
rzecz zmian i integracji: „Aby ci konkretni mężczyźni i kobiety mogli 
wyrwać się ze skrajnego ubóstwa, trzeba im pozwolić, aby byli 
godnymi aktorami własnego losu. Integralnego ludzkiego rozwoju 
i pełnego korzystania z ludzkiej godności nie można narzucać”.  

Punkty od 186 do 216 apostolskiej adhortacji Evangelii Gaudium 
znajdują się w rozdziale zatytułowanym „Włączenie społeczne 
ubogich”. Tych 31 punktów ukazuje biblijne podstawy do niepokoju 
i troski papieża o biednych i bezbronnych członków naszej planety. 
Zawarte jest też w nich papieskie wołanie, aby przywrócić to, 
co prawnie należy się tym, którzy zostali odcięci od światowych 
systemów ekonomicznych. „Kościół kierując się Ewangelią  
miłosierdzia i z uwagi na miłość do człowieka, wsłuchuje się w wołanie 
o sprawiedliwość i ze wszystkich sił chce na to odpowiedzieć”. 
(Kongregacja Nauki Wiary-Instrukcja Libertatis Nuntius 1984r.) 
Nasza wiara w Chrystusa, który stał się ubogim i był zawsze blisko 
ubogich i tzw. ‘wyrzutków społeczeństwa’, jest podstawą  naszej 
troski o integralny rozwój najbardziej zaniedbanych członków 
wspólnoty ludzkiej. Każdy chrześcijanin i każda społeczność jest 
wezwana, aby być narzędziem Boga w dążeniu do wyzwolenia i 
promocji ubogich, a także do umożliwienia im tego, aby mogli być 
w pełni częścią społeczeństwa. „Z naszej wiary w Chrystusa, który 
stał się ubogim, będąc zawsze blisko ubogich i wykluczonych, 
wypływa troska o integralny rozwój najbardziej opuszczonych w 
społeczeństwie” (Evangelii Gaudium 186, 187). „Chrześcijanie w 
każdym miejscu i okolicznościach, zachęcani przez duszpasterzy, 
są wezwani do słuchania krzyku ubogich” (Evangelii Gaudium 191). 
Bóg ma w swoim sercu tak szczególne miejsce dla ubogich, że aż 
sam „stał się ubogim”. „W sercu Boga jest szczególne miejsce dla 
ubogich, On sam bowiem stał się ubogim” (Evangelii Gaudium 
197). „Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który 
będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem 
swoim ubogacić” (2 Kor. 8:9). Cała historia naszego odkupienia 
jest naznaczona obecnością ubogich. Zbawienie przyszło do nas 
dzięki słowu „tak” wypowiedzianemu przez ubogą dziewicę 

z małego miasteczka na 
peryferiach wielkiego imperium. 
Zbawiciel urodził się w żłobie, 
pośród zwierząt, a więc tak, jak 
dzieci z ubogich rodzin, został 
przedstawiony w świątyni wraz z 
dwoma synogarlicami jako ofiara 
tych, którzy nie mogą sobie 
pozwolić na baranka (Łk.2:24). 
„Jeżeli zaś ktoś jest tak ubogi, 
że nie może przynieść owcy, to 
jako ofiarę zadośćuczynienia za 
grzech, który popełnił, przyniesie 
dwie synogarlice albo dwa młode 
gołębie dla Pana, jednego jako 
ofiarę przebłagalną, drugiego 
jako ofiarę całopalną” (Kpł. 
5:7). Jezus wychowywał się w 
domu zwykłych ludzi i pracował 
własnymi rękami, aby zarobić 
na chleb. Gdy zaczął głosić 
Królestwo, tłumy ‘wyrzutków 
społeczeństwa’ podążały za Nim, 
co ilustrują następujące słowa: 
„Duch Pański spoczywa na Mnie, 
ponieważ Mnie namaścił i posłał 
Mnie, abym ubogim niósł dobrą 
nowinę, więźniom głosił wolność, 
a niewidomym przejrzenie; abym 
uciśnionych odsyłał wolnymi, 
abym obwoływał rok łaski Pana” 
(Łk.4:18).

OCENIAJ:  REFLEKSJA  - WEZWANIE DO INTEGRACJI 
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W duchu solidarności i zaangażowania rzecz 
ubogich, patrzymy na Międzynarodowe 
VIVAT, jako na płaszczyznę współpracy jaką 
posiada nasze Zgromadzenie na szczeblu ONZ. 
Narody Zjednoczone (ONZ) jest organizacją 
międzynarodową założoną w 1945 roku, którą 
obecnie tworzą 193 państwa członkowskie. 
Misja i wszelka działalność ONZ kierują się 
celami i zasadami zawartymi w Karcie Narodów 
Zjednoczonych, które umożliwiają tej organizacji 
podjęcie działań dotyczących różnych zagadnień 
stojących przed dzisiejszym światem, takich jak: 
prawa człowieka, zrównoważony rozwój, pokój 
i bezpieczeństwo, zmiany klimatyczne i szereg 
innych kwestii.

Rada Gospodarcza i Społeczna (ECOSOC) - jeden 
z sześciu głównych organów ONZ ustanowionych 
przez Kartę Narodów Zjednoczonych w 1946 
roku, jest centralną platformą  do refleksji, 
dyskusji i innowacyjnego myślenia w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, która angażuje wiele 
różnych  zainteresowanych stron – polityków, 
parlamentarzystów, przedstawicieli  środowisk 
akademickich,  fundacji, przedstawicieli 
sektora biznesu oraz 3,200 + zarejestrowanych 
organizacji pozarządowych – w produktywnym 
dialogu na temat zrównoważonego rozwoju 
poprzez programowy cykl spotkań.

Międzynarodowe VIVAT jest organizacją  
powstałą na fundamentach wiary katolickiej, 
która posiada akredytację Rady Gospodarczej i 
Społecznej (ECOSOC) działającej przy ONZ. Jest 
to sieć składająca się z 12 zgromadzeń zakonnych 
i stowarzyszeń. Obecność VIVAT w strukturach 
ONZ ma na celu dążenie do polepszenia warunków 
bytowania ludzi ubogich i zepchniętych na 
margines, z którymi  członkowie VIVAT pracują za 
pośrednictwem całego szeregu departamentów 
ONZ takich jak: edukacji, zdrowia,  do spraw 
społeczno-duszpasterskich, ochrony środowiska, 
czy sprawiedliwości i pokoju. Międzynarodowe 
VIVAT aktywnie uczestniczy w wysiłkach 
czynionych przez ONZ, aby wyeliminować skrajne 
ubóstwo, poprawić standard życia i godności ludzi 
żyjących w ubóstwie na całym świecie. VIVAT, 
jako organizacja i poszczególni jej członkowie, 
pracują w czterech kluczowych obszarach, a 
mianowicie: działania w kierunku zlikwidowania 
skrajnego ubóstwa, równouprawnienie kobiet, 
zrównoważony rozwój oraz tzw. ‘kultura pokoju’. 
Biorąc pod uwagę ogrom zadań, koniecznością 
jest skonsolidowanie wspólnych wysiłków. VIVAT 

współpracuje z mającymi podobne priorytety 
członkami organizacji pozarządowych oraz grupami 
społeczeństwa obywatelskiego, które popierają  
prowadzenie polityki  promującej życie, broniącej 
ludzkiej godności oraz praw obywatelskich. Grupy 
społeczne wymagające szczególnej troski to 
przede wszystkim: dzieci, kobiety i dziewczęta, 
imigranci i uchodźcy, ofiary handlu ludźmi i rdzenne 
społeczności, natomiast obszary zainteresowania 
organizacji VIVAT to: służba zdrowia, edukacja, 
handel ludźmi, środowisko naturalne i z tym 
związane dziedziny, takie jak: górnictwo i przemysł 
wydobywczy. Rozwiązywanie tych problemów 
następuje zgodnie z priorytetami ONZ. Biuro 
regionalne organizacji VIVAT w Genewie nawiązuje 
współpracę z ONZ poprzez raporty, odwołania i 
sprawozdania, podnoszenie kwestii łamania praw 
człowieka, formułowanie zaleceń dotyczące zmian 
przy zastosowaniu mechanizmów prawniczych. By 
być prawdziwym orędownikiem sprawiedliwości, 
pokoju i integralności stworzenia zależy w 
dużej mierze od sukcesów oraz gromadzenia 
odpowiedniej dokumentacji w zakresie pracy od 
podstaw. Bez wątpienia 27 tys. członków VIVAT ma 
znaczący wpływ na to, że głosy ludzi z marginesu 
mogą dotrzeć  do ONZ. 

Przez następne 15 lat celem ONZ będzie 
wprowadzanie w życie programu działania 
obejmującego okres do 2030 roku, którego celem 
jest zmierzanie w kierunku doprowadzenia do 
zrównoważonego rozwoju na całym świecie. 
‘Program Zrównoważonego Rozwoju 2030’, 
oficjalnie znany też pod nazwą ‘Transformacja 
dzisiejszego świata’: - jest to zestaw 17 
„Aspiracyjnych Globalnych Celów” oraz 169 
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bardziej szczegółowych punktów docelowych. 
Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że po przejściu 
staranie przygotowanego 2-letniego procesu, 
mającego za zadanie rozeznanie aktualnej 
sytuacji w zakresie zrównoważonego rozwoju w 
poszczególnych regionach świata, Milenijne Cele 
Zrównoważonego Rozwoju za okres od 2000 r. 
do 2015 r. udało się pomyślnie zrealizować przy 
aktywnym wsparciu 193 państw członkowskich 
ONZ oraz przy współudziale społeczeństw 
obywatelskich.

Państwa członkowskie ONZ postanowiły podjąć 
kroki w kierunku wyeliminowania ubóstwa 
i głodu na całym świecie, zwalczać wszelkie 
nierówności wewnątrz poszczególnych 
krajów i pomiędzy tymi krajami, budować 
sprawiedliwe i zintegrowane społeczeństwa 
oparte na pokojowym współistnieniu na arenie 
międzynarodowej, promować prawa kobiet i 
dziewcząt, wzmocnić ich pozycję społeczną i 
doprowadzić do równości praw obywatelskich 
niezależnie od płci, stworzyć odpowiednie 
warunki do zrównoważonego, integracyjnego i 
trwałego wzrostu gospodarczego każdego kraju 
i zmierzać do zabezpieczenia trwałej ochrony 
naszej planety i jej zasobów naturalnych, dążyć 
do wspólnego dobrobytu i powszechnego 
dostępu do godziwego zatrudnienia, biorąc 
pod uwagę różne poziomy rozwoju i potencjału 
poszczególnych krajów.

Ten program został zaakceptowany przez 
wszystkie kraje członkowskie ONZ i odnosi 
się do wszystkich, z uwzględnieniem różnych 
realiów, zdolności, poziomu rozwoju oraz z 
poszanowaniem zasad i priorytetów każdego 
kraju. Przede wszystkich chodzi o zlikwidowanie 
ubóstwa we wszystkich jego formach i 
wymiarach, łącznie z ubóstwem absolutnym, czyli 
z ubóstwem ze wskaźnikiem poniżej minimum 
egzystencji. Jednak aby słowa zamieniły się w 
czyn, wymaga to współpracy i poparcia rządów, 
które odpowiadają za realizację programu 2030 
na poziomach krajowych.

Kierunki XIV Kapituły Generalnej wskazują że: 
„Potrzeby naszej planety są wręcz przytłaczające 
i wciąż zmieniające się. Nasz charyzmat 
wzywa nas do służby wśród tych, którzy są 
najbardziej spragnieniu dobrej nowiny o Bożej 
wszechogarniającej miłości... Tak więc najpierw 
staramy się określić przyczyny ubóstwa i 
niesprawiedliwości, by następnie móc pracować 
na rzecz zmiany systemowej w tej dziedzinie”.

Co w gruncie rzeczy oznacza ta zmiana systemowa?

Taką zmianę promuje między innymi Rodzina 
Wincentyńska (FAMVIN), czyli Zgromadzenia 
Zakonne i Instytuty inspirowane życiem i 
twórczością Św. Wincentego á Paulo, w swoim 
zaangażowaniu na rzecz ubogich mają na celu 
doprowadzenie do zmian systemowych odnośnie 
traktowania ubogich, jako grupy społecznej 
najbardziej narażonej na wykluczenie. O.Robert P. 
Maloney, CM (Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. 
Wincentego á Paulo) odnosząc się do zagadnienia 
zmiany systemowej stwierdził że: „Ekonomiści 
i socjologowie postrzegają społeczeństwo jako 
system, które dobrze funkcjonuje tylko wtedy, 
kiedy prawidłowo działają poszczególne jego 
elementy, które wpływają na życie konkretnych 
ludzi. Takimi elementami są między innymi: 
rodzina, instytucje, rynek pracy, wyżywienie, 
polityka zdrowotna, edukacyjna, mieszkaniowa, 
wartości moralne, czy też rozwój duchowy. Jeśli 
zabraknie jednego lub kilku z tych elementów, 
wówczas cały system zaczyna się załamywać. 
Są różne sposoby postrzegania rzeczywistości, 
ale w zasadzie wszyscy są zgodni co do tego, że 
poszczególne jej elementy  są w przeróżny sposób 
wzajemnie powiązane”. 

Ci, którzy pracują wśród ubogich doskonale zdają 
sobie sprawę, że zmiana sytuacji ubogich wymaga 
skierowania naszej uwagi nie tylko na konkretny 
problem, ale też należy uwzględnić cały kontekst 
danej sytuacji. Na przykład mamy problem głodu i 
jest potrzeba dostarczenia żywności głodującym. 
W związku z tym rodzi się zasadnicze pytanie - 
Dlaczego ludzie są głodni ? Wiemy bardzo dobrze, 
że  doraźne zaspokojenie głodu wcale nie rozwiąże 
problemu. On nadal pozostanie nierozwiązany w 
dalszej perspektywie.

A więc rzeczywistym problemem nie tyle jest to, 
w jaki sposób zaspokoić czyjeś doraźne potrzeby 
egzystencjalne, ale jak dotrzeć do przyczyny 
takiej sytuacji, kiedy przykładowo ludzie nie mają 
wystarczającej ilości pożywienia, a także w jaki 
sposób usunąć tę właśnie przyczynę. W takiej 
sytuacji potrzebne są zmiany systemowe, czyli 
konkretnie chodzi tu o zmodyfikowanie systemu 
społeczno-ekonomicznego funkcjonującego 
na określonym obszarze, gdzie ten problem 
występuje. Oczywiście takie podejście jest z 
konieczności interdyscyplinarne, gdyż angażuje 
wiele różnych podmiotów w społeczeństwie, 
takich jak:  dana grupa docelowa, czyli np. 
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DZIAŁAJ: ZAPROSZENIE DO ODPOWIEDZI

W ostatnim czasie stało się powszechnym takie  stwierdzenie, 
że jesteśmy globalnymi obywatelami i żyjemy w tzw. „globalnej 
wiosce”. Jesteśmy więc w pewien sposób wzajemnie powiązani, 
co wcale nie oznacza, że nie ma różnic między nami. Jednakże 
owe różnice nie powinny być powodem do jakichkolwiek 
podziałów, ale pomimo różnorodności  powinno nas łączyć 
dążenie do wspólnego celu, jakim jest w tym przypadku 
redukcja lub eliminacja ubóstwa, zwłaszcza tego skrajnego oraz 
solidaryzowanie się na różne sposoby z ludźmi wykluczonymi, 
zmarginalizowanymi i potrzebującymi szczególnej troski. 
ONZ i Międzynarodowe VIVAT proponują następujące 
rozwiązania.
• Znaleźć konkretne sposoby włączania społecznego ubogich 

w tych środowiskach, w których obecnie się znajdujemy.
• Starać się znaleźć odpowiednie sposoby nawiązania 

współpracy w tej kwestii z organizacjami pozarządowymi, 
społeczeństwem obywatelskim oraz władzami na szczeblu 
lokalnym, krajowym i międzynarodowym, aby doprowadzić 
do zmiany dotychczasowej sytuacji.

• Dzielić się swoimi osiągnięciami w tym zakresie z 
międzynarodowymi organizacjami, takimi jak ONZ lub 
VIVAT, aby dobre wzorce móc powielać w innych miejscach 
w kraju i na świecie.

W jaki sposób możemy działać?
Docierać z pomocą do społeczności 
wymagających szczególnej troski na 
obszarach wiejskich i miejskich. Takie 
grupy społeczne to przede wszystkim: 
kobiety i dziewczęta, społeczności tubylcze, 
osoby dotknięte HIV/AIDS, wysiedleńcy, 
imigranci i uchodźcy oraz inne osoby 
podatne na zagrożenia.
• Obchodzić Międzynarodowy Dzień 

Walki z Ubóstwem 17 października w 
szkole, w miejscu pracy, wspólnocie lub 
innym środowisku.

• Zapoznać się z kwestiami dotyczącymi 
‘Agendy ONZ 2030’ i nawiązać 
współpracę z władzami państwowymi, 
lokalnymi oraz grupami interesów, aby 
móc wprowadzić w życie konkretne 
sugestie i zalecenia tej organizacji.

• Przygotować przykłady najlepszych 
praktyk stosowanych przez VIVAT w 
sprawie likwidacji ubóstwa, aby móc 
dzielić się tym w coraz to szerszym 
gronie.

ubodzy, osoby zainteresowane daną 
sytuacją, darczyńcy, kościoły, rządy, 
sektor prywatny, liderzy biznesu, media, 
międzynarodowe organizacje i systemy 
połączeń sieciowych. 

Poniżej jest wymienionych pięć kryteriów 
do spełnienia dla tych inicjatyw, które 
mają na celu doprowadzenie do zmian 
systemowych:

1. Długoterminowy wymiar społeczny: 
Jest to najbardziej podstawowa cecha 
zmiany systemowej, która pomaga 
zmienić ogólną sytuację życiową  
docelowej grupy społecznej w 
długoterminowym wymiarze.

2. Zrównoważony rozwój: Inicjatywa 
dążąca do zmiany systemowej powinna 

ułatwiać tworzenie odpowiednich struktur społecznych, 
które mają na celu doprowadzenie do zasadniczych 
zmian w takich sferach życia ubogich jak: zatrudnienie, 
edukacja, zakwaterowanie, możliwość dostępu do czystej 
wody i posiadanie wystarczającej ilości żywności, także 
prowadzenie stałego nadzoru lokalnego umożliwiającego 
wprowadzenie w życie konkretnych przedsięwzięć.

3. Multiplikacja: Dana inicjatywa może być wykorzystywana 
do rozwiązywania podobnych problemów w innych 
miejscach w danym kraju i na świecie

4. Zakres działania: Dana inicjatywa może rozprzestrzenić 
się poza jej początkowy kontekst i zostać z powodzeniem 
wprowadzona w życie w innych miejscach kraju, w którym 
została zapoczątkowana lub na arenie międzynarodowej.

5. Innowacja: Dana inicjatywa może przynieść znaczącą 
zmianę systemową, dzięki opracowaniu innowacyjnej 
koncepcji zmieniającej sposób dotychczasowego działania, 
które okazało się niezbyt skuteczne lub zupełnie wadliwe.
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• Wejść we współpracę z agencjami ONZ 
zajmującymi się projektami dotyczącymi 
redukcji lub likwidacji ubóstwa.

• Prowadzić badania i zgromadzić informacje 
dotyczące kwestii ubóstwa i wykluczenia 
społecznego na danym obszarze.

• Współpracować z VIVAT w celu zorganizowania 
warsztatów, okrągłego stołu itp. na temat kwestii 
ubóstwa i wykluczenia społecznego.

• Na różne sposoby popierać odpowiednie 
programy dotyczące zwalczania ubóstwa 
na szczeblu lokalnym, państwowym i 
międzynarodowym.

• Zapraszać specjalistów w dziedzinie zwalczania 
ubóstwa i innych kwestii społecznych do swojej 
grupy modlitewnej, szkoły, kościoła,  miejsca 
pracy, ośrodka społecznego itp.

• Zapoznać się z działaniem lokalnych 
projektów deweloperskich, aby następnie móc 
wspierać budowę centrów nauczania, centrów 
opieki zdrowotnej, rozwój budownictwa 
mieszkaniowego itp.

• Mobilizować lokalne społeczności, aby 
domagały się od władz państwowych i lokalnych  
realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, 
do czego zobowiązały się będąc członkami 
ONZ, co jest związane przede wszystkim z 
finansowaniem z budżetu państwa konkretnych 

inicjatyw na rzecz likwidacji ubóstwa.
• Dążyć do wprowadzenia zasady respektowania 

praw człowieka we wszystkich sektorach życia 
publicznego.

Działania priorytetowe dotyczące likwidacji 
ubóstwa są następujące:
• Poprawa dostępu do zrównoważonych źródeł 

utrzymania, możliwości przedsiębiorczości i 
zasobów produkcyjnych.

• Zapewnienie powszechnego dostępu do 
podstawowych usług socjalnych.

• Stopniowe rozwijanie systemów zabezpieczenia 
społecznego w celu wspierania tych, którzy nie 
mają możliwości samodzielnego utrzymania.

• Upodmiotowienie ludzi żyjących w ubóstwie i  
tych organizacji, których są członkami .

• Zwrócenie uwagi na niewspółmierny wpływ 
ubóstwa na kobiety.

• Współpraca z zainteresowanymi darczyńcami 
i odbiorcami zasobów materialnych, aby móc 
odpowiednio rozdysponować środki finansowe 
uzyskane z Banku Światowego, działającego w 
ramach Oficjalnej Pomocy Rozwojowej przy 
ONZ, w celu zwalczania ubóstwa.

• Zintensyfikować  współpracę międzynarodową 
w celu likwidacji ubóstwa.

DO REFLEKSJI I DZIELENIA SIĘ
Co nam pomaga w procesie zwrócenia się w kierunku nawiązania odpowiedniej relacji ze zmarginalizowanymi 
i wykluczonymi?

MODLITWA
Dziękujemy Ci Boże za Twojego Ducha obecnego wśród nas. Boże sprawiedliwości, dodaj nam odwagi i 
wytrwałości w pracy na rzecz sprawiedliwości dla tych, którzy zostali wciągnięci w błędne koło ubóstwa. 
Boże wszelkiej mądrości, udziel daru mądrości  przywódcom wszystkich narodów świata. Daj potrzebną im 
determinację, aby potrafili znaleźć takie rozwiązania, które ochronią  najsłabszych członków społeczeństwa. 
Boże miłości, daj nam taką moc miłości, abyśmy pomimo naszych lęków i słabości, potrafili wytrwać na 
drodze wiary, nadziei i miłości. Amen

Tłumaczenie z j. angielskiego: s. Julia Michałowska SSpS 


