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Sprawozdanie merytoryczne z działalności  

Związku Organizacji Sieć Współpracy BARKA w 2010 roku 
 

I. Kontynuacja 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”,  

- Caritas Diecezji Kielckiej, 

- 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 modelowych usług, kierowanych do osób bezdomnych, np. 

standard noclegowni, standard schroniska, pracy socjalnej czy usług aktywizacji zawodowej, 

wdrażanych lokalnie w partnerstwach lokalnych.  

Do realizacji projektu zatrudniono w Sieci Barka 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.) 

Od stycznia 2010r:  

 Pracownik administracyjno-finansowy, umowa o pracę 1 etat  

 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 

 

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

1) Fazę diagnozy w 6 grup obszarach tematycznych: streetworkingu, mieszkalnictwa i pomocy 

doraźnej, pracy socjalnej, edukacji i zatrudnienia, zdrowia oraz partnerstw lokalnych; 

2) Opracowano raport badawczy w w/w obszarach; 

                                                 
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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3) Rozpoczęto realizację fazy modelu, w ramach której do końca kwietnia 2011r. zostaną 

opracowane standardy w w/w sześciu obszarach. 

II. Rozpoczęto realizację projektu „Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej” z POKL 7.2.2. 

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” wraz z pięcioma partnerami: Związkiem Organizacji Sieć 

Współpracy Barka, Stowarzyszeniem Szkoła Animacji Społecznej, Stowarzyszeniem 

Wydawniczym Barki, fundacją Correctio Civitas oraz Stowarzyszeniem ETAP rozpoczęła realizację 

projektu „Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu”. Projekt jest współfinansowany 

ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 7.2.2.). Projekt będzie realizowany na terenie województwa 

wielkopolskiego od 01.10.2010r. do 31.03.2010r. 

Zadaniem Sieci Barka w tym projekcie jest budowa 10 partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii 

społecznej. W każdym partnerstwie zostaną przeprowadzone szkolenia w trzech blokach 

tematycznych: 

1. Integracja społeczna 

2. Przedsiębiorczość społeczna 

3. Partnerstwa lokalne 

Następnie w ciągu 10 spotkań warsztatowych zostanie opracowana strategia wdrażania rozwiązań z 

zakresu gospodarki społecznej w danym środowisku lokalnym. 

W 2010r. rozpoczęła się budowa partnerstwa lokalnego w poznańskiej dzielnicy Winogrady. 

Odbyły się dwa spotkania informacyjne dla zainteresowanych podmiotów. 

 

III. Współpraca z innymi partnerami i instytucjami na poziomie regionalnym  

i ogólnokrajowym: 

1. 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 

IV. Działania na rzecz członków Sieci 

1. Praca ze Wspólnotą w Posadówku. Wizyty członków Zarządu we Wspólnocie, praca z 

mieszkańcami nad odbudowaniem Wspólnoty. 

 

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 – 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       Lech Bór 

Prezes Zarządu       Sekretarz Zarządu 
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PLANY 2011 

 

I. Dalsza ekonomizacja działań w ramach SIECI: 

a. wypracowanie standardów działań oraz standardów współpracy, 

b. ośrodki wypoczynkowo-szkoleniowe w Orzechowie i Chudobczycach,  

c. farmy, ekologiczne przetwórstwo,  

II. Kontynuacja realizacji projektów systemowych: Gminne standardy wychodzenia z 

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

d. Do końca kwietnia 2011r. – zakończenie fazy modelu: wypracowanie ostatecznej wersji 

standardów w zakresie streetworkingu, mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, pracy socjalnej, 

edukacji i zatrudnienia oraz partnerstw lokalnych. 

e. Od maja 2011r. rozpocznie się faza pilotażu. W drodze konkursu organizowanego przez 

CRZL zostaną wybrane 32 partnerstwa lokalne, po 2 z każdego województwa. Sieć Barki 

będzie odpowiedzialna za pomoc w budowaniu 6 partnerstw lokalnych z trzech województw: 

wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. 

III. Kontynuacja realizacji projektu „Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej” z POKL 7.2.2. 

Budowa 10 partnerstw lokalnych w Wielkopolsce. 

  

 

 

 

 

 

 

 


