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Sprawozdanie merytoryczne z działalności  

Związku Organizacji Sieć Współpracy BARKA w 2013 roku 

 
I. Kontynuacja realizacji projektu systemowego 1.18 zadanie 4: „Gminny Standard 

Wychodzenia z Bezdomności” 

W listopadzie 2009r. Sieć Barki rozpoczęła realizację projektu systemowego 1.18. 

Projekt jest realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
1
, a partnerami, obok Sieci 

Barki, w tym zadaniu są:  

- Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności (pełni funkcję lidera partnerstwa 

pozarządowego),  

- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Zarząd Główny, 

- Stowarzyszenie „Monar”,  

- Caritas Diecezji Kieleckiej, 

- Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” 

Celem zadania 4 jest opracowanie ponadregionalnego standardu postępowania wobec osób 

bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, który będzie można wpisać w każdej gminie w 

strategię rozwiązywania problemów społecznych, tzw. Gminny Standard Wychodzenia z 

Bezdomności.GSWB rozumiany jest jako pakiet modelowychusług, kierowanych do osób 

bezdomnych, np. standard noclegowni, standard schroniska, pracy socjalnej czy usług 

aktywizacji zawodowej, wdrażanych lokalnie w partnerstwach lokalnych.  

W 2013r. w ramach projektu w Sieci Barka byli zatrudnieni pracownicy na następujących 

stanowiskach: 

 Koordynator projektu ze strony Sieci Barka, umowa o pracę 1 etat (od 01.11.2009r. do 

30.04.2014r.) 

 Animator/moderator, umowa o pracę 1 etat (od 01.12.2009r. do 30.04.2014r.) 

 Pracownik administracyjno-finansowy, umowa o pracę 1 etat(od. 01.01.2010r. do 

30.04.2014r.) 

 Specjalista ds. logistyki i promocji, umowa o pracę ½ etatu (od 01.01.2010r. do 

30.04.2014r.) 

 Opiekun partnerstw lokalnych w Stargardzie Szcz. i Pile, umowa o pracę 1 etat (od 

01.10.2011r. do 31.08.2013r.) 

 Opiekun partnerstw lokalnych w Lwówku Wlk. i  Białogardzie, umowa o pracę 1 etat (od 

01.10.2011r. do 31.08.2013r.) 

 Eksperci zatrudnieni do pracy w grupach eksperckich (od 01.06.2013r. do 30.09.2013r.) 

 

 

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania 4 projektu POKL 1.18 zrealizowano: 

1. Przeprowadzono drugą fazę konkursu na pilotaż, w wyniku którego wybrano 19 

partnerstw lokalnych w całym kraju, z tego 4, którymi opiekuje się Sieć Barki: Stargard 

Szcz., piła. Białogard, Lwówek Wlk. 

2. Od marca 2012r. realizowany był pilotaż GSWB w/w PL. 

3. Wsparcie 4 PL realizujących pilotaż ze strony Sieci Barka: 

a. Opieka merytoryczna – każde PL miało przydzielonego opiekuna 

merytorycznego (w wymiarze ½ etatu na każde PL). 

b. Udział w spotkaniach PL – po dwa spotkania w każdym PL co miesiąc. 

                                                 
1
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest instytucją powołaną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 

marcu 2007 r. Zadaniem Centrum jest pośredniczenie w procesie realizacji części projektów, dofinansowywanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 
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c. Organizacja krajowych wizyt studyjnych dla PL do Trójmiasta i Wielkopolski 

d. Organizacja seminarium regionalnego dla przedstawicieli 4 PL (około 50 

uczestników) w Pile 22 kwietnia 2013r. 

e. Zbieranie, analiza i porządkowanie uwag PL do poszczególnych standardów 

GSWB. 

4. Udział przedstawicieli Sieci Barka w spotkaniach grup eksperckich ds. partnerstwa 

lokalnego, pracy socjalnej, streetworkingu, mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, zdrowia 

oraz edukacji i zatrudnienia. 

5. Modyfikacja standardów i GSWB zgodnie z wnioskami płynącymi z pilotażu oraz prac 

grup eksperckich. 

6. Przedstawiciele Sieci Barka w ramach projektu brali udział w licznych spotkaniach grupy 

zarządzającej, grupy sterującej oraz seminariach krajowych. 

 

II. Współpraca z innymi partnerami i instytucjami na poziomie regionalnym  

i ogólnokrajowym: 

1. Przedstawiciel Sieci Barka został członkiem Poznańskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 

2. Przedstawiciel Sieci Barka uczestniczył w pracach Komisji Dialogu Obywatelskiego przy 

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Poznaniu. 

3. Przedstawiciel Sieci Barka uczestniczył w pracach grupy ds. edukacji, będącej częścią 

Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej przy Premierze RP. 

4. Organizowanie wizyt studyjnych dla przedstawicieli organizacji i samorządów z terenu kraju 

oraz z Wielkiej Brytanii,Holandii, Danii, Afryki, w ramach funkcjonujących w SIECI 

organizacji i przedsiębiorstw społecznych 

5. Kontynuowane były prace nad uruchomieniem programu Equal dla Afryki – rozmowy z 

przedstawicielami Komisji Europejskiej i Parlamentu UE.  

III. Działania na rzecz członków Sieci 

1. Wsparcie Stowarzyszenia Wielkopomoc z Posadówka  w uporządkowaniu 

dokumentacji finansowej 

2. Główne rezultaty pilotażu GSWB w Partnerstwie Lokalnych w Lwówku Wlk.: 

a. Przyjęcie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 

2013-2020; 

b. Podpisanie IPWzB z 31 osobami; 

c. 18 osób usamodzielniło się; 

d. 13 osób powróciło do rodzin; 

e. 3 osoby podjęły zatrudnienie; 

f. Utworzono 2 lokale socjalne i 1 mieszkanie tymczasowe; 

g. Wydzielono i wyremontowano 2 mieszkania wspierane w dwóch Domach 

Wspólnoty; 

h. Opracowano regulaminy w Domach Wspólnoty; 

i. 38 osób brało udział w spotkaniach z terapeutą uzależnień, 34 z psychologiem, 

40 osób z prawnikiem; 

j. 7 osób podjęło terapię uzależnień; 

k. 30 osób ukończyło kurs pierwszej pomocy, 25 osób – kurs komputerowy, 12 

osób – kurs wózków widłowych, 9 osób – kurs prawa jazdy (B i C), 9 osób – 
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kurs spawania, 5 osób – kurs budowlany, 4 osoby – kurs stolarski, 6 osób – kurs 

opiekuna zwierząt, 25 osób – kurs komunikacji, zarządzania czasem, pieniędzmi, 

31 osób – kurs asertywności, motywacji,  

l. 2 osoby rozpoczęły naukę w szkole średniej, 

m. Zostało uruchomione schronisko dla zwierząt w formie przedsiębiorstwa 

społecznego przy Wspólnocie w Posadówku (stowarzyszenie Wielkopomoc). 

 

V. Współpraca z Barkami zagranicznymi w organizacji pracy liderów w programach wsparcia 

migrantów zarobkowych z krajów Europy środkowo-wschodniej w ich powrotach do kraju 

pochodzenia. W 2014 r. w programach „Powroty” pracowało w Irlandii, UK, Holandii, 

Niemczech, Belgii 20 Liderów + 20 asystentów. 

 

VI. Współpraca z Habitat for Humanity (HFH) w wypracowaniu metodologii finansowania 

domów ekologicznych na Osiedlu Liderów w Chudopczycach ( nieoprocentowany kredyt z 

możliwością spłaty przez 20 lat udzielany jest przez HFH). Wypracowano koncepcję osiedla 

Liderów w Chudopczycach (współpraca z Radą Gminy Kwilcz i Zespołem ds. Planu 

Zagospodarowania  Przestrzennego przy Urzędzie Marszałkowskim). Pierwszy dom Zbyszka 

Ściany jest w trakcie budowy w Marszewie z udziałem wolontariuszy z różnych stron świata.  

Dotychczas Nagrody w postaci działek budowlanych (Drabiny Jakubowe) otrzymało 15 

Liderów. Z okazji 25-lecia kolejne 5 działek będzie przyznanych we wrześniu br. Wszyscy 

otrzymają wpisy działek do ksiąg wieczystych. W przyszłym roku może rozpocząć się budowa 

pierwszych domów. 

 

VII. Organizacja Wielkanocy i Wigilijnych Spotkań Bożonarodzeniowych 

- organizacja śniadania wielkanocnego i obiadu świątecznego dla 200 osób bezdomnych, 

ubogich i samotnych (Wielkanoc 2013r.) 

- organizacja Wieczerzy Wigilijnej dla 150 osób bezdomnych, ubogich i samotnych 

 

     
…………………………….    ……………………………….. 

Barbara Sadowska       Lech Bór 

Prezes Zarządu       Sekretarz Zarządu 
  



 

 
Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka 

PL 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 6, tel.: +48 61 6682305, www.barka.org.pl 
 

PLANY 2014 

 

I. Dalsza ekonomizacja działań w ramach SIECI: 

a. Wdrażanie standardów działań oraz standardów współpracy, 

b. Działania przedsiębiorcze: 

 Sprzedaż produktów ekologicznych, 

 Schronisko dla zwierząt przy Wspólnocie w Posadówku, 

c. Opracowanie koncepcji konsorcjum CIS-ów i spółdzielni socjalnych w Poznaniu. 

II. Kontynuacja realizacji projektów systemowych: Gminny standardy wychodzenia z 

bezdomności (1.18), Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (1.19) 

a. Od maja do grudnia 2014r. organizacja spotkań informacyjnych w 100 gminach w 

województwie wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim (1.18). 

b. Budowa partnerstw lokalnych na terenie całego kraju (1.19). 

 

III. Kontynuacja projektu POKL 7.2.2 przez Fundację Barka – budowa 15 partnerstw 

lokalnych i 11 spółdzielni socjalnych. 

 

IV. Budowa partnerstwa lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności i rozwiązywania 

problemu bezdomności w Poznaniu. 

 

V. Budowa partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju podmiotów zatrudnienia socjalnego i 

spółdzielni socjalnych w Poznaniu. 

 

VI. Realizacja dwóch nowych projektów z POKL 5.4: „Obywatelska Wielkopolska” oraz 

„Profesjonalna Sieć – Profesjonalne organizacje” 

 

VII. Udział Sieci Barka w działaniach federacji organizacji pracujących na rzecz osób 

bezdomnych. 

 

VIII. Organizacja wydarzeń sportowych i kulturalnych. 

 

IX. Organizacja obchodów 25-lecia powołania Wspólnoty Barki w 1989 r. we 

Władysławowie. Planowane jest 2-dniowe wydarzenie we wrześniu br. w Poznaniu i w 

Chudopczycach. 

 

 

 

 

 

 


