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Drodzy Członkowie Sieci Barka! 

 

Pracowity miesiąc czerwiec dla Sieci Barka trwa, przesyłamy garść informacji o tym, czym 

żyjemy. 

 

 

Warsztaty partycypacyjne Sieci Barka – finał 

 

Członkowie Sieci Barka spotkali się w poniedziałek 8 czerwca na podsumowaniu cyklu warsztatów 

partycypacyjnych zmierzających do aktualizacji Statutu Sieci , Standardów działania oraz stworzenia 

Regulaminu składek członkowskich. Zredagowane projekty dokumentów zostaną rozesłane drogą 

mailową do wszystkich organizacji członkowskich, w celu zapoznania z nimi przez pozostałe osoby                

z zarządów organizacji i innych zainteresowanych. Ostateczne wersje dokumentów zostaną przyjęte 

podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego Sieci Barka w dniu 22 czerwca 

                                                                

 

Konferencja podsumowująca projekt „Obywatelska Wielkopolska” 

 

 
 

W dniu 12 czerwca 2015 r. w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w  Poznaniu odbyła się 

konferencja podsumowująca realizację projektu „Obywatelska Wielkopolska”. Konferencję otworzyła 

i zaprezentowała projekt koordynator – pani Lidia Węsierska-Chyc (Związek Organizacji Sieć 
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Współpracy Barka). Następnie Hanna Forbrich – odpowiedzialna za promocję Gminy Wieleń 

przedstawiła udział Gminy w projekcie. Kolejni prelegenci –Sekretarz Gminy Kotlin –  Michał Urbaniak 

oraz  Justyna Zawieja zajmująca stanowisko ds. ewid. działalności gospodarczej i spraw społecznych 

przedstawili korzyści wynikające ze współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną 

na przykładzie Gminy Kotlin. Po przerwie kawowej głos zabrały przedstawicielki Gminy Krobia 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych –  Maja Moskwa-Loman oraz Kierownik MGOPS –  Anna 

Krzyżostaniak, które przekonały zebranych, że obywatelska gmina to coś więcej niż budżet 

obywatelski. Na koniec wystąpiła prawnik Elżbieta Gazda-Zielony, która pełniła rolę eksperta w 

projekcie i pracowała z  trzema samorządami. Przedstawiła Model współpracy administracji 

publicznej z organizacjami pozarządowymi na przykładzie Gmin Kotlin, Święciechowa oraz Powiatu 

Rawickiego. Konferencję podsumowała  Lidia Węsierska Chyc oraz Paweł Michałowski (Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego), dziękując samorządom za udział w projekcie. 

 

Seminarium o Partnerstwach Lokalnych 

 

W poniedziałek, 22 czerwca odbyło się Seminarium sieciujące dla przedstawicieli partnerstw 

lokalnych w Wielkopolsce, prezentujące ideę współpracy organizacji obywatelskich z jednostkami 

samorządu terytorialnego w kształtowaniu polityk publicznych, w oparciu o model Partnerstwa 

Lokalnego. Spotkanie pt. Partnerstwo Lokalne jako istotny warunek rozwoju lokalnego i włączenia 

społecznego otwarła Barbara Sadowska, następnie wprowadzenia w tematykę dokonał Tomasz 

Sadowski. Kolejne etapy strategii partycypacyjnej, jako metody rozwiązywania problemów w gminie, 

zaprezentował wójt Czarnkowa Bolesław Chwarścianek. Burmistrz Krobi – Sebastian Czwojda, 

opowiedział o organizacji Partnerstwa Lokalnego, jako sposobie na rozwój środowiska społecznego 

nawiązującej do najlepszych wzorców pracy organicznej. Natomiast Anna Pawlak, kierowniczka CISu 

w Krobi, omówiła, nietypową w skali kraju, sytuację utworzenia przez Spółdzielnię Socjalną Ecoss – 

Centrum Integracji Społecznej. Zazwyczaj najpierw powstaje CIS, z którego wywodzą się kolejne 

podmioty przedsiębiorczości społecznej. Krystyna Dorsz zaprezentowała, pełne niepewności, początki 

Diakonijnej Spółki Zatrudnienia, działającej w ramach partnerstwa polsko-niemieckiego. Dzisiaj 

Spółka jest prężnie działającym podmiotem, dostarczającym usługi , m.in. dla firmy Volkswagen. Lidia 

Węsierska – Chyc omówiła wybrane propozycje zmian prawnych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym 

oraz projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej. 

 

W ostatniej części spotkania, uczestnicy wzięli udział w warsztatach. Do wyboru mieli trzy tematy: 

Jak widzimy dalszy rozwój swojego środowiska lokalnego – partycypacja obywatelska (słabe i mocne 

strony, bariery i atuty)? Jakie przedsiębiorstwa społeczne możemy powołać we wspólnotach 

lokalnych, jak chcemy wdrażać ideę gospodarki społecznej? Jak organizacje społeczne mogą poprawić 

swoją sytuację finansową w oparciu o marketing partnerski? 
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Walne Zebranie Sprawozdawcze Sieci Barka 

 

 
 

Czerwcowe Walne Zebranie Sprawozdawcze Sieci Barka upłynęło pod znakiem zmian. Zebranych 

powitała szefowa Sieci Barka i zarazem prowadząca zebranie – Barbara Sadowska. Najpierw jednak, 

jak zwykle o tej porze roku, przedstawiono podsumowanie minionego roku 2014. Kondycję 

finansową zaprezentowała Magdalena Tecław, natomiast Lidia Węsierska – Chyc omówiła projekty 

realizowane przez Sieć w okresie sprawozdawczym. Od 2009 r. realizowano, m.in. projekt 

„Kontynuacja realizacji projektu systemowego 1.18 zad. 4 „Gminny Standard Wychodzenia z 

Bezdomności”, którego celem było 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 . W związku z tym projektem zrealizowano w dniach 26-27 marca w Warszawie 

międzynarodową konferencję , na której gościły reprezentantki brytyjskiej organizacji Homeless Link. 

Odbyło się także w dniu 24 czerwca, spotkanie Partnerstwa Lokalnego w Poznaniu, poświęconego 

zagadnieniu diagnozy problemu bezdomności i zagrożeniu bezdomnością. W 2. połowie roku, w 

ramach fazy raportu, zostały zrealizowane spotkania doradczo – szkoleniowe w woj. wielkopolskim, 

lubuskim i zachodniopomorskim , dla przedstawicieli 110 OPS-ów i PCPR-ów. 

 

Z początkiem sierpnia rozpoczęto realizację projektu „Obywatelska Wielkopolska” w ramach PO 

Kapitał Ludzki działanie 5.4.2, który miał na celu zwiększenie zakresu i poprawy jakości mechanizmów 

współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w wielkopolskich jednostkach 

samorządu terytorialnego. Natomiast z początkiem września 2014 r. rozpoczęto realizację projektu 

„Obywatelska Wielkopolska” w ramach PO Kapitał Ludzki działanie 5.4.2., którego celem był rozwój 

Sieci Barka w kierunku stania się trwałą i efektywną siecią organizacji obywatelskich, 

współpracujących z administracją publiczną na poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie 

projektowania , wdrażania i monitorowania polityk publicznych. O pełnych efektach obu projektów 

poinformujemy niebawem.  

Zebrani przyjęli jednogłośnie sprawozdanie finansowe i merytoryczne za miniony rok. Następnie 

zaprezentowali się przedstawiciele organizacji – kandydatów na nowych członków Sieci Barka, m.in. 

Stowarzyszenie Przyszłość Kotlina, Spółdzielnia Socjalna Szansa z Kępna, a także Stowarzyszenie 

Tolerancja z Krotoszyna oraz Stowarzyszenie „Dolina Baryczy”. Nowi członkowie zostali przyjęci 

jednogłośnie – witamy serdecznie! Następnie zaprezentowano projekt nowego statutu Sieci Barka 

oraz standardów funkcjonowania Sieci Barka. Oba dokumenty, po rzeczowej dyskusji przyjęto. 

Pochylono się również nad projektem nowego dokumentu, jakim jest Regulamin Składek 

Członkowskich Sieci Barka, który proponował ewentualne, nowe sposoby naliczania składek, ale 
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ostatecznie jego przyjęcie odłożono do następnego Walnego Zebrania. 

Na zakończenie głos zabrał Tomasz Sadowski – założyciel Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, 

podkreślając wagę i nowy wymiar Sieci w kontekście rozważnych przedsięwzięć , takich jak 

rozszerzenie hodowli owiec francuskiej rasy Massif Central oraz zaproszenie do Polski migrantów 

 z obszarów objętych wojną. 

 

Projekt Ustawy o Przedsiębiorstwie Społecznym skierowany do Sejmu 

 

Jak informuje Portal  Ekonomia Społeczna: 10 czerwca 2015 roku klub parlamentarny Platformy 

Obywatelskiej reprezentowany przez Joannę Bobowską złożył w Sejmie projekt ustawy 

przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej. Projekt jest niemal tożsamy  

propozycją, która od niemal dwóch lat była gotowa po pracach Zespołu ds. rozwiązań systemowych  

zakresie ekonomii społecznej. Oznacza to, że projektodawcy w ogóle nie uwzględnili poprawek 

zgłoszonych przez Sieć Barka. Szkoda, ale projekt z naszymi poprawkami ma jeszcze szansę w Senacie. 

 

 

Konkurs Tu mieszkam tu zmieniam 

 

Konkurs grantowy BZ WBK wspierający inicjatywy, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w 

społeczności lokalnej. W konkursie może wziąć udział każdy, kto ma pomysł na ciekawą inicjatywę 

będącą odpowiedzią na jedno z poniższych zagadnień. Cele i możliwe obszary wsparcia to: 

– zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności, 

– poprawa jakości życia, 

– zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę, 

– ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci, 

– upamiętnienie i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko, 

– ochrona środowiska naturalnego, 

– budowa wspólnot międzypokoleniowych, 

– współpraca między organizacjami. 

Nabór trwa do 26 lipca br. 

http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/zasady.html 

 

 

Granty Fundacji Training Projects 

 

Fundacja Training Projects powołana została, by dofinansowywać projekty non profit, których celem 

jest: wzmacnianie kapitału społecznego, rozwój postaw społecznych i obywatelskich Polaków, 

kształtowanie kompetencji społecznych dzieci i dorosłych, promocja innowacyjności polskiej 

gospodarki i polskich firm, wspieranie projektów zorientowanych na odbiurokratyzowanie państwa. 

Fundacja prowadzi też szkolenia komercyjne, a zysk z tej działalności przeznaczony jest na 

fundowanie dotacji i grantów dla organizacji non profit. 

 

W 2015 roku Fundacja przekaże – w formie grantów – 100.000zł. Stowarzyszenia i organizacji non 

profit zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na swoje projekty mogą zgłaszać swoje wnioski 

http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/zasady.html
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do 30 lipca 2015r. W aktualnym konkursie można otrzymać: 

 

Dotację na dowolne projekty non profit związane z realizacją jednego z  celów wyznaczonych przez 

Fundację – pojedynczy projekt może otrzymać max. 30.000zł. 

Dodatkowo, każdy wygrany zespół projektowy otrzyma wsparcie doradcze w zakresie prowadzenia 

projektu (w zależności od potrzeb danego beneficjenta: zarządzanie operacyjne projektem, 

wyznaczanie strategii projektu, współpraca w zespole projektowym, marketing projektu, itp.) 

Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty prowadzące działalność non profit (społeczną, 

charytatywną, oświatową, naukową, badawczą, inną). 

 

Szczegółowe cele projektu można znaleźć:  http://www.symulacje.edu.pl/fundacja           

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 lipca 2015 r. 

 

 

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 


