Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Związku Organizacji Sieć Współpracy BARKA w 2011 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. 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.)
 Ekspert/organizator grupy ds. partnerstw lokalnych, umowa o pracę 3/4 etatu (od
01.01.2010r. do 30.04.2011r.)
 Ekspert w grupie ds. edukacji i zatrudnienia, umowa o pracę ½ etatu (od 01.01.2010r. do
30.04.2011r.)
 Ekspert w grupie ds. streetworkingu, umowa o pracę ½ etatu (od 01.01.2010r. do
30.04.2011r.)
 Ekspert w grupie ds. pracy socjalnej, umowa o pracę ½ etatu (od 01.01.2010r. do
30.04.2011r.)
 Ekspert w grupie ds. mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, umowa o pracę ½ etatu (od
01.01.2010r. do 30.04.2011r.)
 Ekspert w grupie ds. zdrowia, umowa o pracę ½ etatu (od 01.01.2010r. do 30.04.2011r.)
 Badacz problematyki partnerstw lokalnych, umowa o dzieło
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 Ekspert zewnętrzny z SOD, umowa zlecenia
 Opiekun partnerstw lokalnych w Stargardzie Szcz. i Pile, umowa o pracę ½ etatu (od
01.10.2011r. do 29.02.2012r.)
 Opiekun partnerstw lokalnych w Lwóeku Wlk., Białogardzie i Mielnie, umowa o pracę 3/4
etatu (od 01.10.2011r. do 29.02.2012r.)

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania 4 projektu POKL 1.18 zrealizowano:
1) 4 miesiące (z 10) z fazy modelu w 6 grupach w następujących obszarach tematycznych:
streetworking, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, praca socjalna, edukacji i zatrudnienia,
zdrowia oraz partnerstw lokalnych;
2) Opracowano model „Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”
3) Opracowano Podręcznik Streetworkera
4) Rozpoczęto realizację fazy edukacyjnej:
a. Wybór 5 partnerstw lokalnych: Stargard Szczeciński, Piła, Białogard, Lwówek Wlk. ,
Mielno
b. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu GSWB dla 52 osób z partnerstw lokalnych
c. Pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych do drugiej fazy konkursu na
pilotaż organizowanego przez CRZL
II. Kontynuowano 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 realizuje od 2010r.
projekt „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 jest realizowany na terenie województwa wielkopolskiego
od 01.10.2010r. do 31.03.2012r.
Zadaniem Sieci Barka w tym projekcie jest budowa 10 partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii
społecznej. W każdym partnerstwie są przeprowadzone szkolenia w trzech blokach tematycznych:
1. Integracja społeczna
2. Przedsiębiorczość społeczna
3. Partnerstwa lokalne
Następnie w ciągu 10 spotkań warsztatowych wypracowywana jest strategia wdrażania rozwiązań z
zakresu gospodarki społecznej w danym środowisku lokalnym.
W okresie sprawozdawczym zostały zbudowane partnerstwa lokalne w następujących gminach:
Poznań-Winogrady, Orchowo, Krzemieniewo, Piła, Gołuchów, Sieraków, Przygodzice,
Pobiedziska, Pleszew, Kucharki, Osieczna.
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Zadania były realizowane przez ekspertów zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych.
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, Holandii, Danii, Afryki, w ramach funkcjonujących w SIECI
organizacji i przedsiębiorstw społecznych
2. Rozpoczęto działania mające na celu utworzenie Polskiej Platformy Ekonomii Społecznej i
Solidarnej (PPESS). Zgodnie z planem PPESS zostanie zarejestrowana w 2012r. PPESS ma
składać się z sieci przedsiębiorstw społecznych oraz związków gmin i powiatów. Będzie to
niezwykle twórcze połączenie w jeden związek samorządów i przedsiębiorstw społecznych. W
tej sprawie odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski, które
wyraziło chęć przystąpienia do Platformy.
3. Zostały zainicjowane działania w celu zawiązania Międzynarodowej Sieci Innowacyjnej
Przedsiębiorczości Społecznej "Barka" czyli International Network for Innovative Social
Entrepreneurship ' INISE BARKA '. Sieć zostanie zarejestrowana w 2012r. w Brukseli. Został
już opracowany statut, trwają prace nad konstytucją międzynarodową Sieci.
4. Zostały rozpoczęte prace nad uruchomieniem programu Equal dla Afryką – rozmowy z
przedstawicielami Komisji Europejskiej i Parlamentu UE. Powstał pierwszy CIS w Kenii.
IV. Działania na rzecz członków Sieci
1. Poszerzanie perspektyw rozwoju dla członków Sieci (nowe zadania, kontakty, udział w
wydarzeniach, spotkaniach międzynarodowych, praca w innych krajach)
2. Podjęcie rozmów z ZKZL w Poznaniu w celu pozyskania zleceń dla czterech CIS-ów w
Poznaniu.
3. Pomoc w założeniu Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Ekologicznego
4. Działania na rzecz budowy osiedla ekologicznego w Chudobczycach
5. Zlecenia usług dla członków Sieci w ramach wizyt studyjnych
V. Organizacja Wielkanocy i Wigilijnych Spotkań Bożonarodzeniowych
- organizacja śniadania wielkanocnego i obiadu świątecznego dla 200 osób bezdomnych, ubogich
i samotnych (Wielkanoc 2011r.)
- organizacja Wieczerzy Wigilijnej dla 150 osób bezdomnych, ubogich i samotnych
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Barbara Sadowska
Prezes Zarządu
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Lech Bór
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PLANY 2012
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,
d. budowa rynku zleceń dla CIS-ów i spółdzielni socjalnych w partnerstwach lokalnych
II.

Kontynuacja realizacji projektów systemowych: Gminne standardy wychodzenia z
bezdomności (1.18), Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (1.19)
e. Do końca lutego 2012r. – zakończenie fazy edukacji
f. Od kwietnia 2012r. rozpocznie się faza pilotażu. W drodze konkursu organizowanego przez
CRZL zostanie wybranych 20 partnerstw lokalnych, które będą testować model Gminnego
Standardu Wychodzenia z Bezdomności. Sieć Barki będzie odpowiedzialna za pomoc
partnerstwom lokalnym z dwóch województw: wielkopolskiego, i zachodniopomorskiego.

III.
IV.

Kontynuacja działań nad powołaniem PPESS oraz INSE Barka.
Uruchomienie programu Equal dla Afryki, w tym m.in. dwie wizyty przedstawicieli Sieci
Barka w 5 krajach afrykańskich.
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