Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Związku Organizacji Sieć Współpracy BARKA w 2014 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 był realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich1, a partnerami, obok Sieci Barki, w
tym zadaniu były następujące organizacje:
 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 było 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 modelowych usług, kierowanych do osób
bezdomnych, np. standard noclegowni, standard schroniska, pracy socjalnej czy usług
aktywizacji zawodowej, wdrażanych lokalnie w partnerstwach lokalnych.
W 2014r. 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
31.12.2014r.)
 Animator/moderator, umowa o pracę 1 etat (od 01.12.2009r. do 31.12.2014r.)
 Pracownik administracyjno-finansowy, umowa o pracę 1 etat (od. 01.01.2010r. do
31.12.2014r.)
 Specjalista ds. logistyki i promocji, umowa o pracę ½ etatu (od 01.01.2010r. do
30.04.2014r.)
Ponadto zatrudnieni byli na podstawie umów cywilnoprawnych trenerzy prowadzący szkolenia
oraz eksperci prowadzący doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej.
W okresie sprawozdawczym w ramach zadania 4 projektu POKL 1.18 zrealizowano:
W okresie sprawozdawczym realizowane były działania z Fazy Raportu. Jej celem było dotarcie z
informacją o przebiegu projektu i wypracowanych w jego ramach rezultatach do szerokiego
grona odbiorców. W ramach Fazy Raportu zostały zrealizowane szkolenia z Modelu Gminny
Standard Wychodzenia z Bezdomności oraz ze Streetworkingu. Sieć Barki zorganizowała łącznie
6 szkoleń w 3 województwach (wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim), w tym 3 z
Modelu GSWB i 3 ze Streetworkingu. Szkolenia ukończyło łącznie 107 przedstawicieli jednostek
organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych zajmujących się
statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej. Trenerzy prowadzący szkolenia zostali
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wybrani zgodnie z zasadą konkurencyjności. Szczegółowe programy szkoleń zostały opracowane
przez partnerów zadania 4.
l.p.
Nazwa Szkolenia
Miejsce
Termin
Liczba
szkolenia
uczestników
1
Model GSWB
Zielona Góra 26-28.02.2014
12
12-14.03.2014
2
Streetworking w środowisku osób Zielona Góra 26-28.02.2014
18
bezdomnych
12-14.03.2014
3
Model GSWB
Szczecin
05-07.03.2014
21
01-03.04.2014
4
Streetworking w środowisku osób Szczecin
05-07.03.2014
13
bezdomnych
01-03.04.2014
5
Model GSWB
Poznań
19-21.03.2014
25
09-11.04.2014
6
Streetworking w środowisku osób Poznań
19-21.03.2014
18
bezdomnych
09-11.04.2014
Łącznie 107
W dniach 26-27.03.2014r. odbyła się w Warszawie w Hotelu Gromada Konferencja
Międzynarodowa zorganizowana przez Partnerów zadania 4. Sieć Barka była odpowiedzialna za
przygotowanie i poprowadzenie warsztatu dotyczącego partnerstwa lokalnego. Gośćmi
zagranicznymi na warsztatach PL były dwie przedstawicielki brytyjskiej organizacji Homeless
Link. Jest to największa organizacja w UK, która zrzesza wszystkie organizacje pomagające
osobom bezdomnym. Przedstawicielki Homeless Link przedstawiły rozwój systemu pomocy
osobom bezdomnym w UK w okresie od lat 70-tych i rolę partnerstwa lokalnego w tym
procesie. Następnie Lidia Węsierska zaprezentowała standard PL oraz propozycje zmian
prawnych. Dyskusja dotyczyła roli przedsiębiorców w PL oraz formy prawnej, a także
komplementarności standardu PL z innymi modelami opracowanymi w ramach projektu
„Standardy w Pomocy”, w tym m. Organizowanie Społeczności Lokalnej.
Dodatkowo Sieć Barki współorganizowała 24 czerwca 2014r. spotkanie Partnerstwa Lokalnego
w Poznaniu, poświęconego zagadnieniu diagnozy problemu bezdomności i zagrożenia
bezdomnością. Partnerstwo zostało zapoznane z metodologią diagnozy opracowaną w ramach
zadania 4. PL podjęło decyzje o zastosowaniu tej metodologii do przeprowadzenia diagnozy w
Poznaniu. Zadanie to zostanie zrealizowane w okresie od lipca do września 2014r. następnie PL
rozpocznie opracowywanie Programu na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności w
oparciu o model GSWB.
W drugiej połowie roku w ramach Fazy Raportu zostały zrealizowane spotkania doradczoszkoleniowe w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie na
terenie trzech województw: wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Zostało
zrealizowanych 89 spotkań doradczo-szkoleniowych dla przedstawicieli 110 ops-ów i pcpr-ów z
trzech województw. Spotkania były prowadzone przez 3 ekspertów-doradców wybranych w
drodze zapytania ofertowego.
II. Realizacja projektu „Obywatelska Wielkopolska” w ramach PO Kapitał Ludzki działanie
5.4.2
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Projekt jest realizowany przez partnerstwo, którego członkami są: Związek Organizacji Sieć Współpracy
Barka, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji
Pozarządowych.
CEL PROJEKTU: Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi w wielkopolskich jednostkach samorządu terytorialnego.
TERMIN REALIZACJI: 01 sierpnia 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.
Sieć Barka w ramach projektu jest odpowiedzialna za realizację następujących działań:
1. Zarządzanie projektem
2. Szkolenie dla Powiatowych Koordynatorów Modelu Współpracy Administracji Publicznej i
Organizacji Pozarządowych.
3. Organizacja wyjazdów studyjnych dla przedstawicieli administracji publicznej i organizacji
pozarządowych z 10 wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego.
4. Doradztwo grupowe w zakresie wdrażania Modelu Współpracy Administracji Publicznej i
Organizacji Pozarządowych w 10 gminnych i powiatowych jednostkach samorządu
terytorialnego w województwie wielkopolskim (5-7 spotkań warsztatowych w każdej jst w
grupach 10 osobowych; rezultatem spotkań będą Roczne Programy Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi na 2016 r.).
W okresie sprawozdawczym zrealizowano:
1. Jedno czterodniowe szkolenie dla Powiatowych Koordynatorów Modelu Współpracy
Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych w dniach: 02-03 grudnia, 16-17 grudnia.
Szkolenie ukończyło, zgodnie z planem, 12 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych i
administracji publicznej.
2. Zostały zrealizowane spotkania doradcze w następujących jednostkach samorządu
terytorialnego:









Gmina Czarnków: 27.11 oraz 05.12;
Gmina Lwówek: 03.12;
Gmina Śrem: 02.12 oraz 19.12;
Gmina Rydzyna: 15.12;
Gmina Kotlin: 12.12 oraz 18.12;
Gmina Święciechowa: 09.12;
Powiat Rawicz: 11.12.

Spotkania były prowadzone przez 4 ekspertów wybranych w drodze zapytania ofertowego.
Pierwsze dwa spotkania w każdym partnerstwie były poświęcone tematowi Modelu
Współpracy AP i OP, a także podstawom prawnym i strukturze rocznego programu współpracy.
W spotkaniach brali udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i administracji publicznej
z poszczególnych środowisk lokalnych.
III. Realizacja projektu „Profesjonalna Sieć – Profesjonalne Organizacje” w ramach PO Kapitał
Ludzki działanie 5.4.2
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Projekt jest realizowany przez Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka.
CEL PROJEKTU: Rozwój Sieci Barka w kierunku stania się trwałą i efektywną siecią organizacji
obywatelskich, współpracujących z administracją publiczną na poziomie lokalnym i regionalnym
w zakresie projektowania, wdrażania i monitorowania polityk publicznych.
TERMIN REALIZACJI: 01 września 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.
DZIAŁANIA PROJEKTOWE:
1. Działania na rzecz organizacji członkowskich: bezpłatne szkolenia , porady i konsultacje wyjazdowe,
w biurze, przez telefon i mail.
2. Budowa 10 partnerstw lokalnych w 10 powiatach wielkopolskich, w tym:






organizacja 5 spotkań w 10 gminach wielkopolskich – w celu zawiązania 10
partnerstw lokalnych i podpisania porozumień lokalnych;
szkolenie dla 10 pełnomocników gmin ds. współpracy z NGO;
organizacja pięciu 3-dniowych wizyt studyjnych dla 80 przedstawicieli tworzonych
partnerstw lokalnych w funkcjonujących partnerstwach;
seminarium sieciujące dla 50 przedstawicieli partnerstw lokalnych w Wielkopolsce;
zaproszenie do członkostwa w Sieci Barka 20 nowych organizacji obywatelskich z
województwa wielkopolskiego; organizacja spotkania informacyjnego dla
kandydatów na nowych członków, a następnie Walnego Zebrania Sieci i przyjęcie
nowych członków

3. Organizacja warsztatów partycypacyjnych dla członków sieci Barka w celu wspólnego
opracowania zmian w Statucie Sieci, dokumentu „Standardy Sieci Barka” oraz „Regulaminu składek
członkowskich”.
4. Uruchomienie nowej strony internetowej Sieci oraz 20 podstron dla członków Sieci.
5. Organizacje członkowskie Sieci wymagające wsparcia otrzymają pomoc Tutorów – przedstawicieli
organizacji silniejszych. Odbędzie się 8 spotkań tutorów z 10-ma organizacjami członkowskimi oraz
powstanie 10 Planów Rozwoju.
6. Podjęcie działań na rzecz powołania rad działalności pożytku publicznego w 10
powiatach wielkopolskich (20 spotkań w 10 powiatach dla 20 uczestników z ngo i jst), powołane
zostaną grupy robocze do pracy nad dokumentem regulującym funkcjonowanie Rady w 10
powiatach i zorganizowane zostaną 2-dniowe warsztaty dla 20 osób z ngo i jst.
W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące działania:

Zadanie 1 DORADZTWO W SIECI
1. Umawianie spotkań doradczych oraz konsultacji w organizacjach zrzeszonych w Sieci Barka
2. Realizacja spotkań doradczych oraz konsultacji wyjazdowych, przez telefon oraz mail. W okresie
sprawozdawczym zostało zrealizowanych 140 godzin doradczych, z których skorzystali
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przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Sieci Barka. Doradztwo dotyczyło porad dla NGO, pomocy
prawnej oraz księgowej.
3. Przygotowanie 4 newsletterów z aktualnymi ważnymi dla organizacji w Wielkopolsce informacjami
4. Przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli organizacji członkowskich Sieci na temat "Efektywna
organizacja walnego zebrania" (09.12.14)

Zadanie 2: BUDOWA 10 PARTNERSTW LOKALNYCH
1. Rekrutacja uczestników projektu poprzez umieszczenie zaproszenia na stronach internetowych oraz
wysyłanie zaproszenie mailowo, a także zapraszanie telefoniczne.
2. Umawianie spotkań informacyjnych oraz partnerskich.
3. Realizacja 3 spotkań informacyjnych w Odolanowie, Gębiczynie oraz Lesznie dla przedstawicieli
wspólnot lokalnych.
4. Przygotowanie materiałów dla partnerstw lokalnych.
5. Organizacja oraz uczestnictwo w spotkaniach partnerskich w: Brodnicy, Włoszakowicach,
Odolanowie, Sośnie, Przygodzicach, Ostrowie Wielkopolskim, Młodzianowie, Obornikach, Lesznie.

Zadanie 4: STRONY INTERNETOWE DLA CZŁONKÓW SIECI
1. Wykonanie strony Sieci Barka.
2. Przygotowanie i aktualizacja informacji na stronę Sieci Barka.
3. Zebranie informacji od organizacji zrzeszonych w Sieci Barka w celu umieszczenia ich na
podstronach.
4. Wykonanie podstron dla Członków Sieci Barka.
5. Aktualizacja informacji na stronach członków Sieci.

Zadanie 6: ROZWÓJ POWIATOWYCH RDPP W WIELKOPOLSCE
1. Gromadzenie materiałów dot. powiatowych rad działalności pożytku publicznego na spotkania w 10
powiatach w Wielkopolsce.
2. Organizacja
oraz
przeprowadzenie
spotkań
powiatowych
dotyczących
powołania
PRDPP w: Środzie Wielkopolskiej, Śremie, Grodzisku Wielkopolskim, Turku.

IV. Współpraca z innymi partnerami i instytucjami na poziomie regionalnym
i ogólnokrajowym:
1. Przedstawiciel Sieci Barka został członkiem Wielkopolskiej 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 Komitetu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej przy
ROPS w Poznaniu.
4. W ramach funkcjonujących w SIECI organizacji i przedsiębiorstw społecznych organizowane
były wizyty studyjne dla przedstawicieli organizacji i samorządów z terenu kraju oraz z
Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii, Afryki.
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5. Kontynuowane były prace nad uruchomieniem programu Equal dla Afryki – rozmowy z
przedstawicielami Komisji Europejskiej i Parlamentu UE.
V. Działania na rzecz członków Sieci
1.
2.

Kontynuacja wsparcia Stowarzyszenia Wielkopomoc z Posadówka
w uporządkowaniu
dokumentacji finansowej
Wsparcie dla Stowarzyszenia Lepsza Przyszłość z Władysławowa w sprawach prowadzenia
Wspólnoty.

VI. Organizacja Wielkanocy i Wigilijnych Spotkań Bożonarodzeniowych
1. Organizacja śniadania wielkanocnego i obiadu świątecznego dla 200 osób bezdomnych,
ubogich i samotnych (Wielkanoc 2014r.).
2. Organizacja Wieczerzy Wigilijnej dla 150 osób bezdomnych, ubogich i samotnych.

…………………………….
Barbara Sadowska
Prezes Zarządu

………………………………..
Lech Bór
Sekretarz Zarządu
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PLANY 2015
I.

Wdrażanie standardów działań oraz standardów współpracy w ramach SIECI.

II.

Promocja działań przedsiębiorczych wśród organizacji członkowskich

III.

Kontynuacja realizacji projektów: „Obywatelska Wielkopolska” oraz „Profesjonalna Sieć
– Profesjonalne Organizacje”

IV.

Kontynuacja projektu POKL 7.2.2 przez Fundację Barka – budowa 15 partnerstw
lokalnych i 11 spółdzielni socjalnych.

V.

Udział w procesie akredytacji Ośrodków Wsparcie Ekonomii Społecznej jako partner
Fundacji Barka i WRK.

VI.

Przystąpienie w roli partnera do konkursu na prowadzenie OWES w subregionie
poznańskim (poddziałanie 7.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego).

VII.

Budowa partnerstwa lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności i rozwiązywania
problemu bezdomności w Poznaniu.

VIII.

Udział Sieci Barka w działaniach Federacji organizacji pracujących na rzecz osób
bezdomnych.

IX.

Organizacja wydarzeń integracyjnych.
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