Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Związku Organizacji Sieć Współpracy BARKA w 2009 roku
I. Partnerstwo z WYG International
Od 3 września 2008r. do 31 lipca 2009r. Sieć Barki była partnerem firmy WYG International z
Warszawy przy realizacji projektu „Partnerstwo drogą rozwoju Ekonomii Społecznej na
poziomie lokalnym”, współfinansowanych z EFS w ramach PO KL działanie 7.2.2.
Budżet całego projektu wynosił 471 236,16 zł, w tym budżet Sieci: 161 000 zł.
Sieć Barki była odpowiedzialna za:
a) realizację następujących zadań:
Zadanie 5 - Kompleksowe szkolenia dla grup inicjatywnych
Zadanie 6 - Wizyty studyjne
Zadanie 7 - Warsztaty zawiązywania partnerstw
b) zagwarantowanie personelu odpowiedniego do realizacji powierzonych zadań tj:.
 trenerów (umowa cywilno-prawna 20 osobodni)
 facylitatorów (umowa cywilno-prawna 50 osobodni)
c) składanie wniosków o płatność i dokonywanie rozliczeń finansowych wspólnie z Partnerem
Wiodącym w zakresie prowadzonych działań.
Celem ogólnym projektu było wzmocnienie i rozwój ekonomii społecznej w Wielkopolsce, a celami
szczegółowymi: zawiązanie współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami rynku
pracy i pomocy społecznej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na terenach wiejskich,
popularyzacja ekonomii społecznej w sektorze publicznym i środowisku organizacji
pozarządowych, powstanie strategii rozwoju ekonomii społecznej w gminach.
W ramach projektu zaplanowano szereg działań. Najważniejsze z nich to: kompleksowe szkolenia
dla grup inicjatywnych partnerstw lokalnych, wizyty studyjne, warsztaty zawiązywania partnerstw
oraz promocja rezultatów projektu.
W wyniku rekrutacji do projektu przystąpiło 10 gmin: Czerwonak, Ostrów Wielkopolski,
Kawęczyn, Czarnków, Połajewo, Włoszakowice, Władysławów, Krotoszyn, Koźmin Wlk.,
Rozdrażew.
Każda z 10 grup inicjatywnych (przedstawiciele OPS, Urzędu Gminy i organizacji pozarządowych z
danej gminy oraz PUP z powiatu, w którym gmina się znajduje – grupy średnio 10-osobowe) wzięła
udział w szkoleniach zorganizowanych na terenie gminy. Był to cykl sześciu jednodniowych
szkoleń obejmujących swym zakresem następujące tematy: ekonomia społeczna w praktyce,
tworzenie partnerstw, przedsiębiorstwa społeczne w integracji społecznej i zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, dobre praktyki, zasady finansowania podmiotów ekonomii
społecznej, tworzenie strategii rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, ekonomia społeczna w
rozwoju lokalnym.
Następnie dla grup inicjatywnych zostały zorganizowane wizyty studyjne, których celem było
bezpośrednie poznanie inicjatyw z zakresu gospodarki społecznej na terenie Wielkopolski. W
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praktyce były to podmioty prowadzone przez członków Sieci Barki. Uczestnicy wizyt mogli
zobaczyć jak tego typu inicjatywy sprawdzają się w praktyce, jaki jest ich wpływ na rozwój gminy
oraz wpływ na proces integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Otrzymali wiedzę na
temat aspektów, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas zakładania i prowadzenia
przedsiębiorstwa społecznego a także możliwych problemów i sposobów ich uniknięcia. Wizyty
odbyły się w grupach 20-osobowych (łączących uczestników z 2 pobliskich gmin - w sumie 5 grup).
Ostatnim etapem w ramach projektu były warsztaty. W trakcie 10 jednodniowych warsztatów w
gminnych grupach inicjatywnych (10 grup 10-osobowych) uczestnicy przy wsparciu facylitatorów
opracowywali koncepcję partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w gminie, dzielili role
między partnerami, wypracowywali cel partnerstwa oraz wspólną formułę realizacji zamierzeń. W
procesie tym jednym z elementów składowych było przeprowadzenie analizy SWOT i opracowanie
strategii rozwoju ekonomii społecznej w gminie. Na zakończenie warsztatów uczestnicy podpisali
porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w gminach.
Projekt zakończył się opracowaniem i wydrukiem publikacji opisującej działania w ramach projektu
i efekty jego realizacji (600 egzemplarzy). Publikacja zawierała również praktyczne wskazówki na
temat tworzenia partnerstw na rzecz ekonomii społecznej. W celu upowszechnienia dobrych praktyk
wypracowanych w ramach projektu zorganizowana została konferencja podsumowująca projekt (ok.
100 osób). Konferencja odbyła się w Poznaniu, zaproszeni na nią zostali przedstawiciele trzeciego
sektora, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, a także przedstawiciele Urzędów
Gmin – z terenu województwa wielkopolskiego.
Po zakończeniu projektu prace w niektórych gminach były kontynuowane przez Centrum Ekonomii
Społecznej w Poznaniu prowadzone przez partnerstwo złożone z czterech członków Sieci (Fundacja
Barka, Szkoła Barki, Pogotowie Społeczne, Stowarzyszenie ETAP): Czarnków, Kawęczyn, Ostrów
Wlk. i Odolanów k. Ostrowa, Rydzyna.
Dzięki kontynuacji udało się doprowadzić do:
 w gminie Czarnków: zarejestrowania Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie,
powstania dwóch spółdzielni socjalnych;
 w gminie Rydzyna: zarejestrowania Centrum Integracji Społecznej;
 w gminie Odolanów: zarejestrowania Centrum Integracji Społecznej;
 w gminie Kawęczyn: podtrzymania prac nad uruchomieniem CIS.
II. Rozpoczęcie realizacji projektu systemowego 1.18 zadanie 4: „Gminne Standardy
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”,
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).
Związek Organizacji Sieć Współpracy Barki
PL 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 6, tel.: +48 61 6682305, fax: +48 61 6682425, siecbarki@barka.org.pl,
www.barka.org.pl

- „Caritas”, Kielce,
- Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
Celem działania 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 modelowych usług, kierowanych do osób bezdomnych, np.
standard noclegowni, standard schroniska, pracy socjalnej czy usług aktywizacji zawodowej,
wdrażanych lokalnie w partnerstwach lokalnych.
W okresie sprawozdawczym w Sieci Barka zatrudniono pracowników na następujące stanowiska:
 Koordynator projektu ze strony Sieci Barka, umowa o pracę 1 etat (od 01.11.2009r.)
 Animator/moderator, umowa o pracę 1 etat (od 01.12.2009r.)
Rozpoczęto również rekrutację pracowników na pozostałe stanowiska w projekcie:
 Dwóch pracowników administracyjno-finansowych, umowy o pracę po ½ etatu
 Ekspert/organizator grupy ds. partnerstw lokalnych, umowa o pracę 3/4 etatu
 Ekspert w grupie ds. edukacji i zatrudnienia, umowa o pracę ½ etatu
 Ekspert w grupie ds. streetworkingu, umowa o pracę ½ etatu
 Ekspert w grupie ds. pracy socjalnej, umowa o pracę ½ etatu
 Ekspert w grupie ds. mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, umowa o pracę ½ etatu
 Ekspert w grupie ds. zdrowia, umowa o pracę ½ etatu
 Specjalista ds. logistyki i promocji, umowa o pracę ½ etatu
 Badacz problematyki partnerstw lokalnych, umowa o dzieło
 Ekspert zewnętrzny z SOD, umowa zlecenia
Zatrudnienie na w/w stanowiskach nastąpiło od stycznia 2010r.
III. Publikacje przygotowane przez Partnerów ze Związku
Przygotowano publikację „ Nowy początek. Społeczna gospodarka rynkowa.”
Publikacja jest uzupełnionym o nowe doświadczenia i przemyślenia, wznowieniem publikacji pt.
„BARKA - Ekonomia Społeczna w Praktyce 1989 – 2008”, wydanej w 2008 r.
IV. Współpraca z innymi partnerami i instytucjami na poziomie regionalnym
i ogólnokrajowym:
1. Działania na rzecz wsparcia CIS-ów w Wielkopolsce, które nie otrzymały dofinansowania w
ramach Priorytetu 7.2.1: inicjowanie spotkań w Urzędzie Marszałkowskim, w Urzędzie Miasta
Poznania;
1. Opracowanie propozycji w zakresie współpracy z NGO-sami na rok 2010 dla Marszałka
Województwa Wielkopolskiego
2. Organizowanie wizyt studyjnych dla przedstawicieli organizacji i samorządów z terenu kraju
oraz z Wielkiej Brytanii i Niemiec, w ramach funkcjonujących w SIECI organizacji i
przedsiębiorstw społecznych
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V. Organizacja Wielkanocy i Wigilijnych Spotkań Bożonarodzeniowych w Galerii Miejskiej
- organizacja śniadania wielkanocnego i obiadu świątecznego dla 200 osób bezdomnych, ubogich
i samotnych
- 20 – 23 grudnia 2009 – spotkania z przedstawicielami Partnerstw Lokalnych z Piątkowa,
Darzyboru, Śródki – Zawady, Lwówka z osobami w trudnościach życiowych oraz ze
środowiskami aktorów, grup AA, dziennikarzy, muzyków itp.

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

………………………………..
Lech Bór
Sekretarz Zarządu
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PLANY 2010
I. Prace nad przygotowaniem do wdrożenia programu budowy osiedla Liderów w Chudobczycach
(25 domów z gliny, wykorzystanie dostępnych technologii ekologicznych). M.in. identyfikacja
możliwych źródeł finansowania na opracowanie planów architektonicznych oraz budowy
osiedla, pozyskanie funduszy na pierwszy domek modelowy (20 tys. zł) i jego budowa w okresie
letnim. Zadanie poszukiwania źródeł finansowania zostanie wykonane przez czterech
praktykantów z AIESEC (z Grecji, Chin, Hongkongu i Singapuru). Natomiast nadzoru nad
budową domku modelowego podjął się dr Inż. Radosława Barek z Politechniki Poznańskiej
wraz z grupą studentów.
II. Dalsza ekonomizacja działań w ramach SIECI:
a. wypracowanie standardów działań oraz standardów współpracy,
b. kontynuacja działań mających na celu uruchomienie działalności spółki z.o.o. z Diakonią
niemiecką i gminą Kwilcz,
c. recykling udział Wojciecha Zarzyckiego w programie Leonardo da Vinci I oraz
przygotowanie koncepcji przedsiębiorstwa społecznego zajmującego się zbiórką,
recyklingiem odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych w ramach programu
Leonardo da Vinci II;
d. ośrodki wypoczynkowo-szkoleniowe w Orzechowie i Chudobczycach,
e. farmy, ekologiczne przetwórstwo,
III. Kontynuacja realizacji projektów systemowych: Gminne standardy wychodzenia z bezdomności
(1.18), Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (1.19)
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