Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Związku Organizacji Sieć Współpracy BARKA w 2012 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.
W 2012r. 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.)
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 jest pilotaż GSWB w/w PL.
3. Wsparcie 4 PL realizujących pilotaż ze strony Sieci Barka:
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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a. Opieka merytoryczna – każde PL ma przydzielonego opiekuna merytorycznego (w
wymiarze ½ etatu na każde PL).
b. Udział w spotkaniach PL – po dwa spotkania w każdym PL co miesiąc.
c. Organizacja krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych dla PL do Krakowa,
Sanoka, Barcelony, Rzymu i Sztokholmu.
d. Organizacja seminarium regionalnego dla przedstawicieli 4 PL (około 50
uczestników) w Szczecinie 22 listopada 2012r.
e. Zbieranie, analiza i porządkowanie uwag PL do poszczególnych standardów GSWB.
4. Przedstawiciele Sieci Barka w ramach projektu brali udział w licznych spotkaniach grupy
zarządzającej, grupy sterującej oraz seminariach krajowych.
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 realizowała od
2010r. projekt „Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu”. Projekt był
współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 7.2.2.). Projekt był realizowany na terenie
województwa wielkopolskiego od 01.10.2010r. do 31.03.2012r.
Zadaniem Sieci Barka w tym projekcie była budowa 10 partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii
społecznej. W każdym partnerstwie były przeprowadzone szkolenia w trzech blokach tematycznych:
1. Integracja społeczna
2. Przedsiębiorczość społeczna
3. Partnerstwa lokalne
Następnie w ciągu 10 spotkań warsztatowych wypracowywana była strategia wdrażania rozwiązań z
zakresu gospodarki społecznej w danym środowisku lokalnym.
Zadania były realizowane przez ekspertów zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych.
III. 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. Została zarejestrowana w Brukseli Międzynarodowa Sieć Innowacyjnej Przedsiębiorczości
Społecznej czyli International Network for Innovative Social Entrepreneurship ' INISE '. Nie
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doszło natomiast do utworzenia Polskiej Platformy na rzecz Ekonomii Społecznej i Solidarnej.
Sieć Barki podjęła w 2012 r. uchwałę o przystąpieniu do Platformy, jednak inicjator tej
inicjatywy Związek Lustracyjny Spółdzielni Socjalnych z prezesem Cezarym Miżejewskim
wycofali się z realizacji tej inicjatywy.
6. Zostały rozpoczęte prace nad uruchomieniem programu Equal dla Afryki – rozmowy z
przedstawicielami Komisji Europejskiej i Parlamentu UE. Odbyła się wizyta studyjna do Sieci
Barka przedstawiciela KE – Gerharda Breulinga.
7. Współpraca z Fundacją Pro Publico Bono w kształtowaniu postaw solidarności i współpracy w
środowiskach lokalnych; Fundacja Barka została operatorem Nagrody Pro Publico Bono dla
rozwoju działań obywatelskich w PL.
8. Przedstawiciele Sieci brali udział w spotkaniach grupy badawczej prof. Zbigniewa Galora.
9. Współpraca z REVES czyli z Europejską Konfederacją Miast i Regionów oraz przedsiębiorstw
społecznych; przystąpienie Fundacji Barka do Sieci REVES.
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. Wsparcie dla Wspólnoty w Posadówku .
3. Udział przedstawiciela Sieci w spotkaniach 4 CIS-ów w poznańskim z przedstawicielami
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM.
4. Uczestnictwo w debatach telewizyjnych i radiowych w sprawie eksmisji i kontenerów w
Poznaniu.
5. Uczestnictwo przedstawicieli Sieci w 5 rocznicy Barki UK w Londynie.
6. Udział przedstawicieli Sieci w 14 Poznańskim Maratonie ( 42 km); bieg miał na celu wsparcie
dla CIS w Keni ( internetowo zostało zebranych 1500 EURO).
V. Organizacja Wielkanocy i Wigilijnych Spotkań Bożonarodzeniowych
- organizacja śniadania wielkanocnego dla 200 osób bezdomnych, ubogich i samotnych
(Wielkanoc 2012r.)
- organizacja Wieczerzy Wigilijnej dla 250 osób bezdomnych, ubogich i samotnych

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

………………………………..
Lech Bór
Sekretarz Zarządu
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PLANY 2013
I. Dalsza ekonomizacja działań w ramach SIECI:
a. Wdrażanie standardów działań oraz standardów współpracy,
b. Działania przedsiębiorcze:


Stara Piekarnia jako model współpracy osób długotrwale bezrobotnych i studentów,



Sprzedaż produktów ekologicznych,



Schronisko dla zwierząt przy Wspólnocie w Posadówku,



Produkcja materiałów budowlanych z gipsu,



Testowanie pierwszego domu z gliny w Marszewie w perspektywie tworzenia
docelowego miejsca do życia dla liderów oraz miejsc pracy w realizacji tego typu
inwestycji dla zewnętrznych zleceniodawców,



Przygotowywanie prac logistyczno-prawnych w Chudopczycach dla uruchomienia
procesów przekazywania działek liderom poprzez wpisy do ksiąg wieczystych.

c. 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)
d. Do końca sierpnia 2013r. – zakończenie fazy pilotażu
e. Od czerwca 2013r. rozpoczęcie fazy rekomendacji: Sieć Barki będzie odpowiedzialna za
organizację pracy grupy eksperckiej ds. partnerstw lokalnych.

III.

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

IV.

Sieć Barki złożyła wniosek do FIO na tworzenie sieci partnerów lokalnych integrujących
środowiska z terenu całej Polski jako platformy wzajemnego wsparcia, wymiany
doświadczeń, tworzenia sieci współpracy dla lokalnych rynków PS.

V.

Współpraca przy powołaniu federacji organizacji pracujących na rzecz osób bezdomnych.

VI.

Współpraca w organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych.
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