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Drodzy Członkowie Sieci Barka! 

 

Po pracowitym maju  rozpoczynamy kolejny aktywny miesiąc, w którym czeka nas wiele zmian                 

i aktywnych spotkań.  

 

 Warsztaty Partycypacyjne Sieci Barka 

 

W dniach 29-31 maja odbyły się w Poznaniu i  Chudobczycach wyjazdowe warsztaty partycypacyjne 

Sieci Barka. Pierwszego dnia uczestnicy wzięli udział w szkoleniu „Tworzenie projektu” prowadzonym  

przez Rafała Jaworskiego. Całodzienne szkolenie przyniosło dużo wiedzy i udział w warsztatach 

praktycznych. Wszyscy pracowali z zaangażowaniem i wysoko ocenili zdobytą wiedzę. Następnego 

dnia spotkanie prowadziła Lidia Węsierska – Chyc, a członkowie Sieci Barka tego dnia kolejny raz 

pochylili się nad statutem i standardami Sieci, które wymagają uaktualnienia. W niedzielę dyskusję 

prowadziła Barbara Sadowska, kontynuując tematy z poprzedniego dnia oraz inicjując rozmowy na 

temat problemów poszczególnych organizacji. 

 

Otwarcie Sezonu Letniego w Chudobczycach 
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W sobotę 30 maja 2015 roku tradycyjnie w ośrodku nad jeziorem w Chudobczycach, odbyło się 

uroczyste otwarcie Sezonu Letniego.   

Słoneczna, wietrzna, chwilami deszczowa pogoda, sprzyjała integracji, uprawianiu sportów, radości w 

obcowaniu z przyrodą i niespiesznym rozmowom. Uczestnicy, m.in. zwiedzili Gospodarstwo 

Ekologiczne w Chudobczycach, w tym farmę i ogród, śpiewali  i tańczyli przy muzyce kapeli folkowej z 

Odolanowa „Kapela znad Baryczy”. W ruchu były rowery, kajaki, piłka nożna i siatkowa.  Dzieci  wzięły 

udział w specjalnie dla nich przygotowanych grach i zabawach. Goście cieszyli podniebienie 

wspaniałymi daniami z grilla, a także smakołykami przygotowanymi przez szefa kuchni Restauracji 

Wspólny Stół. W imprezie wzięli udział zaproszeni gości, członkowie Wspólnot Barki, uczestnicy 

warsztatów partycypacyjnych Sieci Barka. Spotkanie zakończyło wspaniałe ognisko, nikt nie chciał 

wyjeżdżać. 

 

 

 

Wioski tematyczne 

 

 
 

 

Wioski tematyczne to jeden z pomysłów, jakie może realizować społeczność lokalna dla wzmocnienia 

swojej  integralności, a także w celach marketingowych. W sobotę 30 maja byliśmy zaproszeni na galę 

programu Wielkopolskie Wioski Tematyczne do Chrzypska, z udziałem Zofii Szalczyk Podsekretarza 

Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas spotkania miała miejsce prezentacja: 

„Wioski Rybackiej” – Chrzypsko Wielkie,  „Wioski grzybów” – Rzecin,  „Wioski Mikołajów” – Lewice,  

„Wioski Koźlaków” – Koźle, „Wioski czterech kultur” – Wartosław, a także  „Radzyńskie zagajniki” – z 

miejscowości Radzyny. 

 

Konkurs o Nagrodę im. Sérgio Vieira de Mello 

 

Stowarzyszenie Willa Decjusza zaprasza do składania wniosków nominacyjnych do 12. edycji Polskiej 

Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw 

Człowieka (2002-2003). Zgłoszenia Kandydatów do Nagrody przyjmowane będą do 30 czerwca br. 

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną – wnioski nominacyjne należy wypełnić online na stronie 

www.mello.villa.org.pl. Ogłoszenie wyników oraz ceremonia wręczenia Nagrody nastąpi w 

października br. w Willi Decjusza podczas międzynarodowej konferencji.  

 

Polska Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello – Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-

2003) została ustanowiona z inicjatywy Stowarzyszenia Willa Decjusza w roku 2003. Przyznawana jest 

osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz pokojowego współistnienia                            
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i współdziałania społeczeństw, religii i kultur. Kandydatami do Nagrody mogą być osoby oraz 

instytucje z Polski oraz zagranicy. Nagrodę przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą Wysocy 

Przedstawiciele Prezydenta RP, Ambasadora Federacyjnej Republiki Brazylii w Polsce, Ambasadora 

Królestwa Szwecji w Polsce, Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców, Ministra Spraw Zagranicznych 

RP, Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytutu Pamięci Narodowej, Fundatorów Nagrody oraz 

ambasad, konsulatów  i fundacji wspierających działania Stowarzyszenia Willa Decjusza w obszarze 

praw człowieka oraz przedstawiciele Stowarzyszenia. 

Szczegółowe informacje: Stowarzyszenie Willa Decjusza, tel.: +48 12 425-36-44 w. 148 

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Sieci Barka 

 

W poniedziałek 22 czerwca odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Sieci Barka, na którym 

podsumujemy rok 2014 pod względem finansowym i merytorycznym oraz sfinalizujemy naszą pracę 

dotyczącą uaktualnienia naszego Statutu oraz Standardów Funkcjonowania. Szczegółowe informacje 

o programie  przesłane będą w osobnym zaporszeniu. 

 

 

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 


