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Drodzy Członkowie Sieci Barka!
Kalendarzowe lato rozpoczęte, a za nami miesiąc intensywnej pracy i zmian. Spotykaliśmy się
ostatnio bardzo często pracując podczas warsztatów partycypacyjnych nad nowym wymiarem
naszej działalności oraz jego zapisem w Statucie i Standardach Sieci Barka.
Festiwal Ekonomii Społecznej na Śródce

Fundacja Barka wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej zorganizowała w niedzielę
28 czerwca na Rynku Śródeckim w Poznaniu, wydarzenie mające na celu promocję podmiotów
ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych oraz centrów integracji
społecznej) w ramach "Festiwalu Ekonomii Społecznej".
To promocyjne wydarzenie było realizowane w ramach projektu systemowego „Koordynacja i
współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tego dnia na moście Jordana od godz. 13.00 rozpoczął się również coroczny cykl spotkań w ramach
projektu „A w niedzielę po sumie na moście", realizowanego dzięki konkursowi „Centrum Warte
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Poznania", w Partnerstwie Śródeckim, więc było sporo dodatkowych atrakcji dla poznaniaków, w tym
promocja produktów kulinarnych przygotowanych przez Sp. Soc. Wspólny Stół. Wśród wystawców
byli m.in. członkowie Sieci Barka: Eko-farma z Chudobczyc, Pogotowie Społeczne oraz Sp. Socjalna
„Pasieka. Optymalni w Działaniu”.
Seminarium dla Pełnomocników ngo

W poniedziałek 29 czerwca obyło się seminarium dla gminnych i powiatowych Pełnomocników ds.
ngo pt. „Rola Pełnomocników ds. ngo w budowaniu partnerstwa publiczno-społecznego”, podczas
którego zaprezentowano ideę współpracy organizacji obywatelskich z jednostkami samorządu
terytorialnego w kształtowaniu polityk publicznych w oparciu o model partnerstwa lokalnego oraz
możliwości tkwiące w przedsiębiorczości społecznej. Prelegentami byli : Jacek Pęczak, ze
Stowarzyszenia Przystań w Turku, który mówił o współpracy organizacji obywatelskich z jednostkami
samorządu terytorialnego w kształtowaniu polityk publicznych w oparciu o model partnerstwa
lokalnego oraz Barbara Sadowska. Wiceprzewodnicząca zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka,
przedstawiła główne założenia przedsiębiorczości społecznej, mówiła o organizacji i funkcjonowaniu
centrów integracji społecznej, spółdzielni socjalnych, działalności gospodarczej i odpłatnej pożytku
publicznego w organizacjach obywatelskich, funduszu wkładu własnego, samorządowym fundusz
pożyczkowym, współpracy niefinansowa i dobrych praktykach w tym zakresie.
Nagrody Ashoki

W poniedziałek 29 czerwca, w Warszawie, Fundacja Innowatorów Społecznych Ashoka, nagrodziła
Spółdzielnię Socjalną Wspólny Stół z Poznania oraz Stowarzyszenie Wielkopomoc z Posadówka w
konkursie na Społeczny StartUp. Serdecznie gratulujemy! Na stronie Ashoki czytamy: Stowarzyszenie
Wielkopomoc prowadzi Dom Wspólnotowy, w którym mieszkają obecnie 23 osoby bezdomne.
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„Zwierzakowo” to schronisko dla psów prowadzone przez mieszkańców wspólnoty. Poza
Zwierzakowem Stowarzyszenie powołało również spółdzielnię socjalną zajmującą się produkcją
pelletu, prowadzeniem stawu rybnego, oraz wydzierżawiono pole pod uprawę orkiszu. Projekt
Zwierzakowo prowadzony jest we współpracy z sąsiednimi gminami, lokalnym samorządem, jak
również lokalnymi przedsiębiorcami. https://www.facebook.com/wielkopomoc. Natomiast celem
Spółdzielni Wspólny Stół jest przywracanie na rynek pracy osób o niskiej zatrudnialności (osoby 50+,
wychodzące z uzależnień, niewykwalifikowane) oraz umożliwienie osobom długotrwale bezrobotnym
aktywizację zawodową. Projekt obejmuje prowadzenie restauracji serwującej zdrowe, ekologiczne
potrawy, zainspirowane ideą „slow food”. Będzie także prowadzić edukację (spotkania, warsztaty)
ekologiczną. Spółdzielnia założona przez grupę studentów, przy wsparciu Fundacji Barka.
http://www.wspolnystol.org/
Walne Zebrania Sprawozdawcze
Czerwiec sprzyja wszelkim podsumowaniom minionego roku kalendarzowego w organizacjach. Sieć
Barka swoje zebranie odbyła 22 czerwca, Stowarzyszenie Szkoła Barki im. H.CH. Kofoeda 29 czerwca,
a 30 czerwca spotykali się członkowie Stowarzyszenia Lepsza Przyszłość z Władysławowa.
Najnowsze konkursy PFRON
Na swojej stronie internetowej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
informuje o najnowszym naborze w ramach dwudziestego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w
formie powierzenia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Aplikacje przyjmowane są do 16 lipca. Szczegółowe
informacje:
http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/2810,Ogloszenie-z-dnia-15-czerwca-2015-rdwudziestego-konkursu-o-zlecenie-realizacji-.html

Dotacje od ERSTE Foundation
Cele jakiegokolwiek dotowanego projektu muszą służyć dobru publicznemu. Aby Fundacja mogła
przekazać dotację należy spełnić jeden lub więcej z poniższych kryteriów. M.in.:
- pomysły dotyczące aktualnych i przyszłych wyzwań społecznych w Europie Środkowej i PołudniowoWschodniej
- rozwijanie lokalne potrzeby, która mają potencjalnie wpływ transgraniczny
- pomysły sprzyjające poznawania, szacunku i świadomości innych kultur
- identyfikacja procesów przekształceniowych w społeczeństwach i ich wpływ na różne pokolenia
- inicjatywy wspierające zrównoważony rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i
Południowo-Wschodniej
- projekty, które wspierają i zachęcają do przyszłościowych wizji młodych talentów w kontekście
lokalnym i globalnym
Fundacja finansuje tylko projekty złożone przez organizacje non-profit. Nie finansuje się osób, grup
lub partii politycznych. Należy pamiętać, że status non-profit, jest określony zgodnie z austriackim
prawem podatkowym.
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Wnioski należy przesyłać co najmniej 4 miesiące przed realizacją projektu.
Szczegółowe informacje: http://www.erstestiftung.org/countries/poland/

Aktualności
Zapraszamy do dzielenia się informacjami dotyczącymi Waszej pracy, żebyśmy mogli o nich
poinformować wszystkich członków Sieci Barka. Prosimy też o zgłaszanie tematów, które
chcielibyście, żebyśmy zrealizowali dla Was w formie szkoleń i konsultacji. Kontakt: Elżbieta Malik,
specjalista ds. organizacji obywatelskich, elzbieta.malik@barka.org.pl, tel. +48 790 220 679, 61/66
82 315.
Serdecznie pozdrawiam!

Barbara Sadowska
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