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Drodzy Członkowie Sieci Barka!
Jesteśmy świeżo po Walnym Zebraniu Sieci Barka, cieszymy się, że do naszego grona dołączyli nowi
Członkowie: Fundacja Integracji Społecznej „Feniks” z Częstochowy, Centrum Integracji Społecznej
z Odolanowa, Stowarzyszenie „Dom Pełen Kultury” z Jarosławca w gminie Środa Wlkp. oraz
Fundacja Gębiczyn.
Podczas spotkania w dniu 10 listopada br. Tomasz Sadowski opowiedział o idei społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw i nagrodzie przyznanej środowisku Barki w Indiach. Ponadto
nawiązując do porozumienia podpisanego 11 września w Chudobczycach z francuskim Związkiem
Hodowców, przedstawił plan rozpowszechnienia w Polsce, poprzez Partnerstwa Lokalne, francuskich
ras owczych Masywu Centralnego.
Lidia Węsierska zaprezentowała dwa nowe projekty realizowane przez Sieć, tj. „Obywatelską
Wielkopolskę” oraz „Profesjonalną Sieć – Profesjonalne Organizacje”. W ramach tego ostatniego
projektu planowane jest rozszerzenie Sieci o kolejne organizacje, aktualizacja strony internetowej
Sieci, w tym zrobienie podstron dla każdej organizacji członkowskiej, a docelowo redakcję nowe
statutu Sieci. Ponadto planowane jest utworzenie 10 nowych Wspólnot Lokalnych.
Sieć zgłosiła akces do Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązywania Problemów Bezdomności.
Lidia Węsierska została kandydatem do Zarządu Federacji z ramienia Barki.
Ewa Sadowska przedstawiła stan realizacji projektów afrykańskich. INISE złożyło dwa wnioski do
Komisji Europejskiej. Projekty dotyczą tworzenia przedsiębiorstw społecznych w Kenii i Etiopii oraz
powołania Centrów Nowej Generacji dla migrantów w Europie. Decyzja KE w sprawie wniosku
dotyczącego Kenii i Etiopii została opóźniona . Projekt ten został poparty przez posła do PE Jerzego
Buzka, byłego posła do PE Filipa Kaczmarka, a obecnie jest monitorowany przez europosła Bogdana
Wentę. Decyzją Komisji Europejskiej projekt ten będzie najprawdopodobniej realizowany przez
Światową Organizację Pracy lub Bank Światowy. Istnieje szansa, że Fundacja Barka i INISE będą
partnerami w jego realizacji.
Gościem Specjalnym Zebrania była Sylwia Forchap, Kamerunka, doktor farmacji , liderka organizacji
Voice of Nations, która pracę ze specyfikami leczniczymi zostawiła dla pracy społecznej
i bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Na rok 2015 Sylwia planuje zorganizować kongres kobiet
afrykańskich w siedzibie Fundacji Barka - w Poznaniu.
Trwają obchody 25-lecia Fundacji Barka
W ramach obchodów jubileuszowych, w przedświąteczny poniedziałek 10 listopada 2014 r., o g. 11,
w katedrze poznańskiej, odbyła się specjalna msza św. rocznicowa w łączności ze świadectwami
Liderów Barki, którą odprawił proboszcz ks. kanonik Ireneusz Szwarc.
We mszy wzięli udział założyciele Fundacji – Barbara i Tomasz Sadowscy, współpracownicy, liderzy
oraz uczestnicy programów edukacyjnych i aktywizujących Barki, przyjaciele, a także przedstawiciele
organizacji współpracujących w ramach Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka. Przybyli również
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reprezentanci Barek zagranicznych, w tym m.in. z Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii i Kanady.
Uroczystego charakteru spotkaniu dodała bardzo osobista homilia księdza Ireneusza, śpiew
Magdaleny Nowackiej – solistki Teatru Wielkiego w Poznaniu, niezwykła wspólna modlitwa w
wykonaniu grupy aktorów przedstawienia „Mewa”, a także świadectwa Liderów Barki – Ryszarda
Nowickiego, Andrzeja Dawidowskiego i Grzegorza Rogowicza.
Następnie ksiądz proboszcz zaprosił wszystkich uczestników mszy do zwiedzania katedry i do wizyty
w podziemiach, gdzie spoczywają pierwsi władcy Polski oraz biskupi poznańscy. Na zakończenie
wszyscy obejrzeli film o historii kościoła katedralnego.
A następnego dnia odbył się kolejny pokaz spektaklu „Mewa” w reżyserii Sylwestra Woronieckiego.
Przypomnijmy, że aktorami w tym spektaklu byli uczestnicy licznych programów edukacyjnych i
aktywizujących prowadzonych przez Fundację Barka i współpracujące z nią organizacje oraz Ośrodek
dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu, a także liderzy, pracownicy i współpracownicy Fundacji Barka.
Spektakl odbył się, podobnie jak za pierwszym razem, w sali koncertowej Poznańskiej
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12.
„Drabiny Jakubowe 2014” rozdane
Tradycyjnie od kilku lat, 11 listopada w Święto Niepodległości, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”,
w ramach obchodów Imienin Świętego Marcina, wręcza kolejne Nagrody „Drabiny Jakubowej”.
W tym roku uroczyste wręczenie nagród poprzedził wjazd postaci Świętego Marcina na scenę przed
Centrum Kultury Zamek, gdzie Ryszard Grobelny Prezydent Poznania, oddał Marcinowi klucze do
miasta.
Następnie, w towarzystwie Barbary Sadowskiej, uhonorował nagrodą najpierw Andrzeja
Dawidowskiego, który przybył na uroczystość wraz z żoną i dwoma synami. Jest to Lider Barki, który
pracuje z migrantami, mieszka na osiedlu socjalnym zbudowanym przez Fundację Barka i Miasto
Poznań, wspiera osoby uzależnione oraz skazanych. Następnie nagrodę otrzymała Kornelia
Piotrowska, Lider Barki, pracownik Pogotowia Społecznego w Poznaniu, od lat pracująca jako
„streetworker" z osobami bezdomnymi na ulicach Poznania. Ponadto, m.in. pracowała przez pół roku
jako Lider w Barce w Holandii. Nagrodę otrzymał także Grzegorz Rogowicz – Lider Barki, który po
trudnym okresie życia, jako osoba bez dachu nad głową, zamieszkał we Wspólnocie Barka w
Poznaniu, gdzie poprzez swoje zaangażowanie odbudował zaufanie do samego siebie. Został
instruktorem zawodu w Centrum Integracji Społecznej i daje przykład innym odpowiedzialnego życia.
Natomiast Czesław Wodzyński – Lider Barki zaangażowany w rozwój gospodarstwa ekologicznego w
Chudobczycach, obecnie poprzez swoją pracę inspiruje innych do zaangażowania i pracy na rzecz
dobra wspólnego. Jan Łukasik – Lider Barki, nazywany też „pasterzem Barki”, od lat z pasją rozwija
hodowlę kóz w gospodarstwie ekologicznym Barki w Chudobczycach. Stado oceniane jest jak jedno z
najlepszych w regionie. Na stałe wpisał się w krajobraz wsi, gdzie można go spotkać codziennie
wędrującego po polach z kozami. Jerzy Stuglik – kolejny Lider Barki, po okresie trudnego etapu życia
na migracji w Londynie, zamieszkał we Wspólnocie w Chudobczycach, gdzie pracuje na farmie
ekologicznej. Swoim przykładem trzeźwego życia pomaga innym w pokonaniu słabości i podjęciu
odpowiedzialności za siebie i innych. Nakręcono o nim w tym roku film nagrodzony na Festiwalu w
Londynie. Siódmym laureatem tegorocznej „Drabiny” został Hieronim Włodarczyk– Lider domu
Wspólnoty Barka w Posadówku, który wyszedł z trudnego etapu życia na emigracji w Dublinie.
Zainicjował uruchomienie schroniska dla psów w ramach działalności Stowarzyszenia i jest
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inicjatorem powołania spółdzielni socjalnej, w której pracę znajdzie sześciu członków wspólnoty.
Nagroda „Drabina Jakubowa” przyznawana jest w Konkursie Sieci Współpracy Barka za wybitne
osiągnięcia w zakresie integracji i przedsiębiorczości społecznej. Laureatami Nagrody są osoby, które
wcześniej doświadczyły poważnych kryzysów życiowych, a obecnie są przykładem zaangażowania dla
dobra wspólnego.
Tytuł Nagrody nawiązuje do biblijnej drabiny sięgającej nieba, którą we śnie zobaczył Patriarcha
Jakub. Po drabinie wchodzili i schodzili aniołowie. Drabina stanowi ważny element w wielu
przypadkach udzielania pomocy. Po niej bowiem wchodzą i schodzą ratujący oraz ci, którzy są
ratowani. Liderzy, którym przyznawana jest nagroda, kiedyś wchodzili po tej drabinie jako ratowani.
Dzisiaj schodzą po niej, aby ratować innych. Działają na rzecz osób, które znalazły się w trudnej
sytuacji życiowej, pomagają im przejść trudny i długotrwały proces reintegracji społecznej i
zawodowej. Stosują przy tym rozwiązania doceniane i nagradzane na forum międzynarodowym – są
przedsiębiorcami społecznymi.
Każdy z laureatów otrzymuje nagrodę w postaci działki o powierzchni 400 m² pod budowę domu
jednorodzinnego, ufundowaną przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka. Formalnie wydzielenie
działek na terenie , gdzie planowana jest budowa Osiedla Liderów ( 30 domów) i ich wpis do ksiąg
wieczystych osób nagrodzonych nastąpi w pierwszym kwartale 2015 r. Kolejne nagrody przyznawane
będą w następnych latach.
Dotychczas „Drabiny Jakubowe” przyznane zostały 15 liderom. Pierwszy dom z gliny i słomy powstaje
w Marszewie, którego budowy podjął się Lider Barki, Zbigniew Ściana wraz z żoną i dwójką dzieci.
Realizacja budowy była możliwa dzięki pożyczce z Fundacji Habitat for Humanity, którą spłaca
bezprocentowo przez okres 20 lat.
Tomek Flinik radnym
W wyborach samorządowych 16 listopada br. Tomek Flinik zwyciężył w swoim okręgu wyborczym nr
1 osiągając najwyższy wynik w głosowaniu i został radnym Rady Gminy Kwilcz w powiecie
międzychodzkim. Tomek startował w ramach Komitetu Wyborczego „Młodość i Doświadczenie” . Na
co dzień kieruje Stowarzyszeniem Integracyjnym Wspólnoty Barka stojąc na czele ponad 80 osobowej Wspólnoty w Chudobczycach.
Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy satysfakcji z podjętego wyzwania!
Europejska Nagroda Obywatelska
Fundacja Barka otrzymała Europejską Nagrodę Obywatelską. Organizacja została nagrodzona za
pomoc osobom, które najbardziej ucierpiały w procesie transformacji ustrojowej w Polsce oraz za
popularyzację Ekonomii Społecznej na całym świecie.
Uzasadnienie i nominację do tej nagrody przedstawiła posłanka do Parlamentu Europejskiego
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Nagroda jest przyznawana przez PE co roku. Jest ona wyróżnieniem
za szczególne osiągnięcia w następujących dziedzinach: działalność lub działania obywateli, grup,
stowarzyszeń lub organizacji świadczące o wyjątkowym zaangażowaniu na rzecz lepszego
wzajemnego zrozumienia i głębszej integracji między obywatelami państw członkowskich lub na rzecz
ułatwiania współpracy ponadgranicznej bądź ponadnarodowej w Unii Europejskiej; może to
obejmować działalność lub przedsięwzięcia podejmowane przez obywateli zaangażowanych przez
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dłuższy czas w ponadgraniczną lub ponadnarodową współpracę kulturalną, przyczyniającą się do
umocnienia ducha europejskiego oraz codzienną działalność w konkretny sposób odzwierciedlającą
wartości zawarte w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Konkurs na inicjatywy dot. lokalnej ochrony środowiska
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs na inicjatywy
obywatelskie dla środowiska i jest on skierowany do wszystkich, którzy mają pomysły na rozwiązanie
problemów związanych z ochroną środowiska w skali lokalnej, lecz brak im środków finansowych, a
także często wsparcia merytorycznego i organizacyjnego. Pomysłodawcami mogą być osoby fizyczne,
nieformalne grupy, podmioty lokalne – np. koła, małe organizacje. Na budżet programu przewidziano
5 mln zł, a inwestycje będzie można realizować przez kolejne lata – od 2015 do 2017 roku. Fundusze
będą mogły być przeznaczone, m.in. na rozwój parków miejskich, rekultywację obszarów
zniszczonych przez człowieka, budowę lub modernizację małej infrastruktury turystycznej itp. Autorzy
pomysłów będą mogli skorzystać z doświadczenia sprawdzonych w dotychczasowej działalności
organizacji pozarządowych, które staną się jednocześnie koordynatorami projektów grupowych
i wnioskującymi o dofinansowanie. Ich zadaniem będzie zebranie minimum 20 pomysłów do
realizacji, uzyskanie opinii właściwych samorządów, następnie zebranie zgód właścicieli terenów lub
obiektów oraz porozumienie się z pomysłodawcami. Łączna wartość planowanych w takim wniosku
przedsięwzięć nie może być mniejsza niż 200 tys. zł i nie większa niż 500 tys. złotych. Wsparcie tak
małych, lokalnych inicjatyw z poziomu ogólnokrajowego w zaproponowany sposób będzie
realizowane po raz pierwszy. Dlatego program finansowy ma charakter pilotażowy, który obejmie
pomoc w realizacji, co najmniej 200 lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich.
Termin naboru wniosków od 7 listopada do 31 stycznia 2015 roku.
Więcej:http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,579,inicjatywy-obywatelskiedlasrodowiska.html
Aktualności
Zapraszamy do dzielenia się swoimi sukcesami! Wszelkie informacje na temat Waszych osiągnięć,
realizowanych projektów, nowych pomysłów, zdjęcia, filmiki – dotyczące Waszej działalności prosimy
przesyłajcie do redaktora Newslettera. Także dzielcie się wątpliwościami i pytajcie. Kontakt: Elżbieta
Malik, specjalista ds. organizacji obywatelskich, elzbieta.malik@barka.org.pl, tel. +48 881 563 814,
61/66 82 315.
Serdecznie pozdrawiam!
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