KAMPANIA „13 DOMÓW”
Globalna Współpraca – Lokalne Rozwiązania

“

„Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie."
(Mt 25, 35-36)

SOJUSZ RODZINY WINCENTYŃSKIEJ NA RZECZ BEZDOMNYCH
KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY?
Sojusz Rodziny Wincentyńskiej na rzecz Bezdomnych (skrót nazwy
angielskiej: FHA) powstał w wyniku decyzji liderów Rodziny Wincentyńskiej
w 2017 r. w związku z 400. rocznicą narodzin charyzmatu. Naszym celem
jest zjednoczenie Rodziny Wincentyńskiej na całym świecie wokół działań
dla zapewnienia praktycznej pomocy i zachęty do zmiany systemowej
dla ok. 1200 milionów osób na świecie nie posiadających miejsca, które
mogliby nazwać swoim domem.
Definicja bezdomności obejmuje ludzi ulicy, uchodźców, osoby
wewnętrznie przesiedlone, a także osoby mieszkające w
marginalizowanych dzielnicach lub w nieodpowiednich warunkach
mieszkaniowych.
Z pomocą całej Rodziny Wincentyńskiej FHA pracuje nad tym, by
spowodować prawdziwą i trwałą zmianę w życiu tysięcy osób z całego
świata mieszkających na ulicy poprzez:
•
•
•
•
•
•

zachęcanie do rozwoju nowych posług;
budowanie sieci współpracy wśród grup wincentyńskich
działających w szerokim spektrum bezdomności;
wspieranie i pomoc w rozwoju aktualnych i przyszłych liderów;
dzielenie się najlepszymi praktykami w różnych gałęziach
Rodziny Wincentyńskiej;
lobbing na rzecz zmian strukturalnych w zakresie wspierania
bezdomnych na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym;
opracowanie i udostępnianie materiałów szkoleniowych
wspierających tę inicjatywę w ramach naszej wincentyńskiej
duchowości.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celów i planów FHA, zapraszamy
do odwiedzenia naszej strony internetowej: vfhomelessalliance.org
Można zostać członkiem FHA na naszej stronie internetowej i otrzymać
dostęp do materiałów szkoleniowych, centrum badawczego, możliwości
szkoleniowych, konferencji i innych.
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SOJUSZ RODZINY WINCENTYŃSKIEJ NA RZECZ BEZDOMNYCH
CO NAS WYRÓŻNIA SPOŚRÓD INNYCH?
Rodzina Wincentyńska posiada 400-letnią tradycję służby ubogim w
różnych aspektach, w tym na polu bezdomności. W tym sensie misja
FHA stanowi ideę bardzo bliską większości Wincencjan pracujących na
całym świecie. Jednakże, chociaż członkowie Rodziny Wincentyńskiej
podejmują rozległe działania na rzecz bezdomnych, to zwykle czynią to w
oderwaniu od innych gałęzi Rodziny, które podzielają ten sam charyzmat
i misję.
FHA pragnie obecnie zaoferować łączącą różnych członków Rodziny
strukturę, która umożliwi im opowiedzenie swojej historii, dzielenie się
swoją wiedzą oraz lokalną współpracę pozwalającą osiągać wspólne
globalne cele na rzecz bezdomnych.
Cele te obejmują stworzenie pierwszej światowej mapy wincentyńskiej
pracy na polu bezdomności; stworzenie komunikacyjnej sieci, która
umożliwi nam dzielenie się naszym doświadczeniem i wiedzą; oraz
bycie autentycznym wincentyńskim rzecznikiem ludzi bezdomnych na
forum ONZ i innych światowych instytucji. Wreszcie naszym celem jest
zainspirowanie szeregu projektów współpracy opartych na działaniu,
które będą miały rzeczywisty wpływ na życie bezdomnych ludzi na całym
świecie.
Jednym z przykładów, w jaki sposób można coś zmienić („sprawić
różnicę”) jest kampania „13 domów”.

“

„Proszę nadal wypełniać z Bożą pomocą swoją funkcję
i obowiązki, ponieważ dzieło Naszego Pana może być
dokonane nie tyle przez wielką liczbę robotników, co
dzięki wierności małej grupy, którą On powołał.”
(Św. Wincenty a Paulo)
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KAMPANIA „13 DOMÓW”
ŹRÓDŁA
Kiedy zastanawialiśmy się, w jaki sposób moglibyśmy dziś wspólnie
pracować, by dać praktyczną odpowiedź na problem bezdomności,
zainspirowała nas współpraca Rodziny Wincentyńskiej przed blisko
400 laty.
Wszystko zaczęło się, gdy Ludwik XIII przyznał św. Wincentemu
równowartość miliona dolarów w formie darowizny wspierającej misję
jego Zgromadzenia w 1643 r. Wincenty zdecydował się wykorzystać te
środki na budowę 13 małych domów w pobliżu opactwa św. Łazarza,
macierzystego domu Zgromadzenia Misji, aby móc zapewnić opiekę
dzieciom porzuconym. Bieżącego utrzymania tych domów podjęły się
Panie Miłosierdzia, podczas gdy opiekę nad dziećmi sprawowały Siostry
Miłosierdzia. Pracując razem Rodzina Wincentyńska wspomogła tysiące
dzieci, które inaczej umarłyby na ulicach.
Ale to wincentyńskie stowarzyszenie uczyniło dla bezdomnych znacznie
więcej. Zapewniało pomoc przesiedleńcom w strefie działań wojennych
w Alzacji i Lotaryngii oraz wspierało i dawało schronienie uchodźcom,
którzy uciekali z linii frontu. W 1652 r. założono Zakład Świętego
Imienia Jezus, w którym przyjmowano na nocleg, darzono odzieżą,
pożywieniem i wsparciem starsze osoby mieszkające na ulicach lub
w biednych dzielnicach Paryża. Zawdzięczamy im także założenie Les
Petites Ecoles (Małych Szkół), które przyniosły ubogim możliwość nauki
pisania, arytmetyki oraz wychowania, pozwalając im uniknąć ubóstwa
międzypokoleniowego, które często kończyło się bezdomnością.
Dziś borykamy się z tymi samymi problemami, z którymi zmagał się św.
Wincenty, ale w skali globalnej. Spośród 7 miliardów ludzi na tej planecie
prawie 1,2 miliarda to bezdomni: zostali wysiedleni, bądź to mieszkają w
slumsach lub na ulicach naszych miast. Wielu z tych ludzi zostaje odrzuconych
w chwili największej potrzeby, co stanowi bolesne przypomnienie słów,
które tłumią radość z opowiadania o narodzeniu Jezusa według św.
Łukasza: „Nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2,7).
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KAMPANIA „13 DOMÓW”
13 domów Wincentego stało się dla nas inspiracją. Nasz Święty
dostrzegł potrzebę i odpowiedział na nią poprzez konkretne działanie.
Dzisiaj dostrzegamy potrzebę ponad miliarda mężczyzn, kobiet i dzieci.
Kampania „13 domów” powstała w odpowiedzi na ich potrzeby, dzięki
nauce i zapożyczeniu ducha od samego św. Wincentego.

KAMPANIA
13 domów św. Wincentego stanowi dla nas inspirację, ale nie sztywny
wzorzec. Dzisiejsze projekty „13 domów” w nieunikniony sposób będą
przybierać zróżnicowaną formę w poszczególnych krajach, w zależności
od potrzeb lokalnej społeczności. W niektórych stronach można
tworzyć mieszkania lub schronienia dla bezdomnych. Może to być
przebudowa opuszczonych domów albo utworzenie pilnie potrzebnej
jadłodajni, by móc przyjąć przy stole najuboższych. Może to być projekt
odwiedzin mający na celu przyjmowanie uchodźców w danym kraju lub
wspieranie ich w różnych obozach na całym świecie. Może to być projekt
zaplanowany już wcześniej lub taki, który nie został jeszcze opracowany.
Niezależnie od tego, jaką formę przybierze, ma on stanowić praktyczną
i lokalną odpowiedź z dalekosiężną wizją, aby stawić czoła globalnemu
problemowi bezdomności.

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?
Chcemy, aby kampania „13 domów” polepszyła byt i przekształciła życie
10 000 bezdomnych na całym świecie w ciągu najbliższych 3 do 5 lat. Co
więcej, chcemy zobaczyć projekty 13 domów w każdym ze 156 krajów,
w których działa Rodzina Wincentyńska. FHA jest ambitne jeśli chodzi o
osoby najuboższe, ponieważ św. Wincenty nauczył nas tego.

“

„Czy wobec tego możemy pozostać bezczynni
pośród świata, który cierpi i płacze?”
(Bł. Fryderyk Ozanam)
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KAMPANIA „13 DOMÓW”
W JAKI SPOSÓB „13 DOMÓW” MOŻE STAĆ SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ?
Z twoją pomocą.
Kampania „13 domów” opiera się na pomysłowości i współpracy
członków Rodziny Wincentyńskiej na poziomie lokalnym. Może to być
powiązanie między dwoma gałęziami lub, być może, połączenie sił z
grupami o podobnych poglądach. Św. Wincenty nauczył nas, że łączenie
zasobów i zaangażowania potęguje nasz wpływ.
W większości przypadków opracowane projekty obejmować będą
zapewnienie i / lub poprawę warunków mieszkaniowychjako jeden z
głównych celów. Jednak poza tym wszystkim powinny być inspirowane
podejściem św. Wincentego, polegającym na zapewnieniu dodatkowego
wsparcia, aby pomóc ubogim w ich wychodzeniu z ubóstwa. Dobrym
przykładem są „Petites Ecoles”, które pomogły przełamać krąg ubóstwa
i bezdomności, ucząc konkretnych umiejętności.

W JAKI SPOSÓB POMOŻE CI FHA?
Członkowie FHA mają dostęp do szerokiej gamy zasobów, które pomagają
w rozwoju projektów „13 domów”. Obejmują one:
•
•

•
•
•
•

szablony ułatwiające planowanie, zarządzanie i pozyskiwanie
funduszy na projekty;
możliwości powiązania z innymi członkami Rodziny
Wincentyńskiej w celu:
◊ wymiany wiedzy i doświadczenia
◊ budowania mostów między bogatymi i ubogimi
przykłady projektów na stronie internetowej FHA i w sieciach
społecznościowych w celu zwiększenia świadomości;
udział w konferencjach regionalnych i międzynarodowych w
celu przetestowania pomysłów i uczenia się od innych
wsparcie finansowe dla Waszych projektów (za pośrednictwem
Funduszu Solidarności, zgodnie z kwalifikowalnością);
zapewnienie indywidualnego wsparcia dla rozwoju lokalnych
projektów, w razie potrzeby.
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KAMPANIA „13 DOMÓW”
JAK WŁĄCZYĆ SIĘ W KAMPANIĘ?
Istnieje wiele sposobów uczestnictwa w kampanii „13 domów”.
I. TWORZĄC JEDEN Z PROJEKTÓW „13 DOMÓW”
Niektóre projekty „13 domów” powstaną na skutek pomysłu, nieważne
jak wielki czy mały on byłby. Jeśli zidentyfikowałeś już ludzi w swojej
społeczności, którzy doświadczają jakiejś formy bezdomności, zapraszamy
do zastanowienia się nad archetypowym pytaniem wincentyńskim: Co
należy zrobić?
Przelej swoje pomysły na papier i porozmawiaj o nich z innymi grupami
z Rodziny Wincentyńskiej i / lub partnerami, którzy mogą pomóc w
realizacji tego pomysłu. Nie zapomnij także porozmawiać z ludźmi,
którym chciałbyś pomóc, jak mówił św. Wincenty: „Macie wiele do
nauczenia się od ubogich”.
Po ustaleniu potrzeb i wsparcia dla swojego pomysłu, skorzystaj z
narzędzi do opracowywania projektów, do których możesz uzyskać
dostęp, gdy staniesz się członkiem FHA, aby móc lepiej uporządkować
swoje myśli i ocenić, jaką drogę powinieneś obrać celem przeniesienia
swojego projektu na kolejny poziom.
Zastanów się także, w jaki sposób mogłyby ci pomóc lokalne i/lub globalne
sieci współpracy. Rodzina Wincentyńska ma wspaniałe doświadczenia i
być może są w innych krajach osoby, które mogą się podzielić z wami
swoim doświadczeniem odnośnie zbliżonych projektów. FHA jest w stanie
wspierać Cię na tej drodze. Nasze platformy internetowe umożliwiają
rozmowę o istniejących pomysłach lub projektach i kontaktowanie się
z innymi członkami Rodziny Wincentyńskiej w celu uzyskania wsparcia.
Cieszymy się zawsze, ilekroć dowiadujemy się o Waszych projektach i z
tego, że możemy Wam pomóc!
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KAMPANIA „13 DOMÓW”
II. WSPIERAJĄC FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI
Fundusz Solidarności został utworzony, aby pomóc najuboższym
oddziałom w uzyskaniu środków niezbędnych do realizacji projektów
„13 domów”. Przekazując pieniądze na Fundusz Solidarności, oferujesz
finansową pomoc krajom i gałęziom Rodziny nie mającym funduszy, aby
pomóc najuboższym członkom ich społeczności. Fundusz Solidarności
jest utrzymywany i dysponowany przez Międzynarodowy Fundusz
Zgromadzenia Misji. Jeśli jesteś w stanie wnieść swój wkład finansowy,
skontaktuj się wcześniej z Sojuszem Rodziny Wincentyńskiej na rzecz
Bezdomnych, korzystając z adresu e-mail: FHA.info@famvin.org, a my
dostarczymy Ci więcej informacji.
III. STAJĄC SIĘ WOLONTARIUSZEM WNOSZĄCYM
SWOJE DOŚWIADCZENIE
Jeśli posiadasz gruntowną wiedzę w określonej dziedzinie, dlaczego nie
oddać tego doświadczenia na użytek Rodziny Wincentyńskiej jako takiej?
Wiele osób, grup i gałęzi ma świetne pomysły, ale brakuje im zasobów, by
móc wprowadzić je w czyn. Twoje doświadczenie może być akurat tym
co potrzebne i pomoże w popchnięciu projektu „13 domów” do przodu.
Skontaktuj się z FHA, aby poinformować nas o swoim doświadczeniu
zawodowym, a my poinformujemy Cię, gdy uznamy, że wincentianie w
innym kraju mogliby skorzystać z Twoich umiejętności.
IV. STAJĄC SIĘ PROMOTOREM ZMIAN
Wspieraj kampanię „13 domów”, rozmawiając o niej ze znajomymi, w
grupie parafialnej lub w swoim miejscu pracy. Pomóż nam zwiększać
świadomość na temat skali bezdomności na całym świecie udostępniając
artykuły w mediach społecznościowych i zachęcając ludzi do członkostwa
w FHA. Śledź nasze profile na Twitterze i Facebooku. Szczegóły znajdziesz
na końcu tej broszury.
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KAMPANIA „13 DOMÓW”
KIEDY TO SIĘ ROZPOCZNIE?
Możesz dołączyć do kampanii w dowolnym momencie. Kampania
„13 domów” będzie trwała od 3-5 lat:
Wrzesień, 2018: Faza pilotażowa w kilku krajach o różnych
uwarunkowaniach geograficznych, kulturowych i gospodarczych oraz
różnych poziomach zasobów finansowych i ludzkich. To pozwoli FHA
nauczyć się jak najlepiej wdrażać kampanię „13 domów” i wprowadzić
konieczne zmiany.
Listopad, 2018: Światowa prezentacja kampanii na konferencji FHA w
Rzymie. Konferencja jest pierwszą okazją do wysłuchania aktualnych
specjalistów z Rodziny Wincentyńskiej w celu nawiązania współpracy i
rozważenia możliwych projektów.
Grudzień, 2018 i później: Rozwój projektów „13 domów” na całym
świecie. FHA jest do Waszej dyspozycji, by zaoferować pomoc w tej fazie.
Kampania „13 domów” zainspirowana została życiem św. Wincentego,
jego działaniami i zaangażowaniem, a także odkryciem, że najlepsze co
możemy uczynić, to współpracować ze sobą. Zapraszamy wszystkich
członków Rodziny Wincentyńskiej do udziału w tym globalnym przejawie
solidarności i wykorzystania Kampanii jako okazji by „oddać się służbie
ubogim z odnowioną miłością, a nawet szukać tych najbardziej ubogich i
opuszczonych” (św. Wincenty a Paulo)

“

„Wiem, że wytężacie wszystkie wasze siły, aby tworzyć
tylko jedno serce i jedną wolę, aby nie robić i nie chcieć
niczego innego, jak tylko wypełnienia się woli Bożej”.
(Św. Ludwika de Marillac)
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KAMPANIA „13 DOMÓW”
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Zapraszamy do kontaktu z Sojuszem Rodziny Wincentyńskiej na rzecz
Bezdomnych w każdej chwili. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania
dotyczące Sojuszu FHA lub Kampanii „13 domów”. Najlepszym sposobem
komunikacji z nami jest poczta e-mail: FHA.info@famvin.org
www.vfhomelessalliance.org
Famvin Homeless Alliance
@vfhomelessalliance
@famvinalliance
@famvinalliance
famvin-homeless-alliance
Famvin Homeless Alliance
- FHA
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“

„Nic nie tracicie, gdy opuścicie modlitwę i Mszę
św. dla służenia Ubogim. Służyć Ubogim, to służyć
Bogu, a wy powinnyście widzieć Boga w ich osobie”.
(Św. Wincenty a Paulo)

