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Podnieś rękę, Boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami
Drodzy Członkowie Sieci Barka!
Przywołane słowa znanej kolędy w sposób szczególny nawiązują do naszej pracy realizowanej przez
nas każdego dnia, w całej Polsce, na rzecz rewitalizacji życia pojedynczych osób i poprzez
Partnerstwa Lokalne - całych społeczności. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzmy sobie
obfitości: zdrowia, wzajemnej życzliwości, wytrwałości, sprzyjających okoliczności, rozwoju,
dobrych pomysłów, przyjaciół i wsparcia. Niech świąteczna radość i pokój wypełniają nasze serca
przez cały Nowy Rok!
Zmarła Anna Polańska
Niestety, nadchodzących Świąt nie doczekała nasza serdeczna przyjaciółka Ania Polańska – Liderka
Wspólnoty we Władysławowie. Pod ciężkiej chorobie zmarła 12 grudnia w domu Wspólnoty, a
pożegnało ja grono przyjaciół w czwartek 18 grudnia na cmentarzu w Lwówku. Przez lata była
oparciem zarówno dla stałych mieszkańców Władysławowa, jak i wszystkich , którzy stanęli na jej
drodze, hojnie dzieląc się swoim czasem, energią i doświadczeniem.
Uroczyste podsumowanie pracy Barki UK w siedzibie Izby Lordów
W dniu 2 grudnia 2014 roku w siedzibie Izby Lordów odbyło się uroczyste podsumowanie pracy Barki
UK w ostatnich siedmiu latach. Gospodarzem spotkania był Lord Roberts of Llandudno, założyciel
Grupy Przyjaciół Barki w parlamencie brytyjskim. Witając zebranych, podziękował pracownikom Barki
w Anglii, Holandii, Irlandii, Belgii, Niemczech i Polsce za ogromną determinację w pracy
z obywatelami Europy Środkowo-Wschodniej, dzięki której do programów rehabilitacji
i mieszkalnictwa oraz do rodzin powróciło ponad 8 tysięcy osób, które znalazły się w krańcowych
sytuacjach socjalnych na emigracji.
Celem spotkania było omówienie rezultatów programu Barki UK na rzecz wsparcia migrantów
z Europy Środkowo-Wschodniej prowadzonego w partnerstwie z dzielnicami północnego Londynu:
Westminster, Camden, Islington, Enfield, Barnet i Harringey.
Prezentacja koordynatora w/w dzielnic - p. Lesley Mallett wskazywała na efektywność partnerstwa,
w ramach którego w okresie od stycznia do listopada br. 154 osoby długotrwale wykluczone
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skorzystały z detoksu, terapii uzależnień oraz programów mieszkalnictwa i przyuczenia zawodowego
Barki i organizacji partnerskich, a część powróciła do swoich rodzin (razem powróciło 1999 z samego
Londynu).
Phil Herbert, dyrektor The Welcome Project opowiedział o realizowanym wspólnie z Barką UK
Programie Powrotów w dzielnicy Redbridge w północno-wschodnim Londynie. W trakcie prezentacji
p. Herbert podsumował wizytę pracowników The Welcome Project w centrach Barki w Wielkopolsce.
Podkreślał wagę spotkania, jakie odbył w stowarzyszeniach Barki z byłymi beneficjentami The
Welcome Project, którzy powrócili do Polski i obecnie - po przebytej terapii uzależnień - kontynuują
proces rehabilitacji w centrach Barki.
Ewa Sadowska opowiedziała o rozwoju programów przedsiębiorczości społecznej w oparciu o model
Barki w Europie i na świecie, a Andrzej Sydoruk podzielił się trudnym doświadczeniem uzależnienia
oraz przykładem "nowego życia" jakie rozpoczął po podjęciu terapii i zamieszkaniu w Stowarzyszeniu
Integracji Wspólnot Barka w Chudobczycach. Więcej informacji na: www.barka.org.pl

CIS Feniks w Częstochowie laureatem konkursu „Być jak HeroES!"
Konkurs skierowany był do wszystkich pracowników oraz miłośników instytucji ekonomii społecznej
(w tym m.in. spółdzielni socjalnych, Zakładów Aktywności Zawodowej, Centrów Integracji Społecznej
etc.) z terenów województwa śląskiego, które otrzymały w latach 2007-2013 dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich zadaniem było stworzenie bohatera utożsamiającego
charakterystyczne cechy instytucji tj. stworzenie tzw. brand persony wybranego przedsiębiorstwa.
Bohatera można było przedstawić w dowolnej technice. Klip stworzony przez Fundację Integracji
Społecznej Feniks zajął III miejsce, a można w nim obejrzeć CIS-owskich herosów podczas
codziennych zadań.
Wręczenie nagród dla laureatów odbyło się 12 grudnia 2014 r. w Kinoteatrze Rialto w Katowicach
podczas Koncertu Kolęd Eurokolędowanie. Wydarzenie miało na celu promocję idei Europejskiego
Funduszu Społecznego, w tym ekonomii społecznej i przedsiębiorczości oraz pokazanie dobrych
praktyk EFS. Organizatorem „Być jak HeroES!" był Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z Regionalnymi Ośrodkami Europejskiego Funduszu
Społecznego w województwie śląskim. Konkurs współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nagrodzony klip można obejrzeć pod tym adresem:https://www.youtube.com/watch?v=wdWRihEqgGQ

Nagroda “Leadership Award on Social Innovation" dla Tomasza Sadowskiego
Podczas
Światowego
Dnia
Społecznej
Odpowiedzialności
Przedsiębiorstw
CSR
(www.worldcsrday.com) i Światowego Kongresu CSR (www.worldcsrcongress.com), w dniach 17 i 18
lutego 2015 w Taj Lands End w Mumbaju, Tomasz Sadowski odbierze wyróżnienie za osiągnięcia w
zakresie innowacji społecznych ("Leadership Award on Social Innovation") .
Szczyt zgromadzi globalnych liderów CSR z ponad 130 krajów, a jego tematem będzie "Łączność
umysłów w tworzeniu wspólnej przyszłości". Światowy Kongres CSR poprowadzą liderzy, którzy
realizują w praktyce wartości wspólnej odpowiedzialności przedsiębiorstw stanowiącej kwintesencję
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przedsiębiorczości. Liderzy, którzy wierzą, iż CSR jest narzędziem rozwoju przyszłości. Celem Kongresu
jest:

Program Wsparcia Zadłużonych – nowa siedziba
Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych zaprasza do nowej siedziby: Poznań, ul.
Dąbrowskiego 77, pok. 4.10 - IV piętro biurowca Nobel Tower.
W specjalnej ulotce informującej o zakresie działalności Stowarzyszenia, czytamy:
Jesteś zadłużony, nie dajesz rady z obsługą swoich zobowiązań? W Twoim najbliższym otoczeniu jest
ktoś niewypłacalny? Nie zamartwiaj się, nie wstydź, nie uciekaj przed problemem – skorzystaj z
pomocy. W podobnej do Twojej sytuacji jest dziś ponad 2,3 mln Polaków.
Jak skorzystać z Programu Wsparcia Zadłużonych? Można przyjść na spotkanie (spotkania według
harmonogramu lub skontaktować się z poprzez formularz kontaktowy, w pełni anonimowy Można
wziąć udział w szkoleniach, warsztatach i grupach edukacyjnych, skorzystać z możliwości bezpłatnej
porady prawnej, windykacyjnej i psychologiczne. Można napisać, aby otrzymać dodatkowe materiały
pozwalające poznać Stowarzyszenie i temat zadłużenia.
Szczegółowe informacje: strona internetowa http://programwsparcia.com/,

blog http://hrrp.blog.onet.pl/

Ku nowym Partnerstwom Lokalnym oraz PRDPP
W ramach projektu „Profesjonalna Sieć – Profesjonalne Organizacje” odbyły się ostatnio spotkania
zmierzające do utworzenia Powiatowych Rad Działalności Pożytku Publicznego. Obecnie tylko w
sześciu powiatach Wielkopolski istnieją takie Rady. Spotkaliśmy się z przedstawicielami organizacji
obywatelskich oraz Starostw i Rad Powiatowych, m.in. w Środzie Wlkp. , Śremie, Grodzisku, Kościanie
i Turku. Rady Pożytku Publicznego stwarzają płaszczyznę spotkania przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego, odpowiednich jednostek administracji publicznej i przedstawicieli
organizacji obywatelskich, w celu m.in. konsultacji i zaopiniowania ważnych dla obywateli
dokumentów i strategii opracowanych przez organ administracji publicznej, przy której rada działa.
W przypadku rad powiatowych i gminnych, jeśli przedstawiciele organizacji obywatelskich zgłoszą
chęć powołania rady, rada gminy lub rada powiatu podejmuje w tej sprawie odrębną uchwałę lub
musi zawrzeć odpowiednie zasady w rocznym lub wieloletnim programie współpracy z organizacjami
obywatelskimi. Także rada gminy lub powiatu określa tryb powoływania członków rady oraz zasady
jej działania. Skład Rad Pożytku Publicznego na tym poziomie wygląda następująco: część członków
rady wybiera rada powiatu lub gminy, część członków proponuje Zarząd powiatu lub gminy, część
proponują organizacje obywatelskie. Intencją Sieci Barka jest zwrócenie uwagi potencjalnym
członkom Rad Pożytku Publicznego na konieczność i społeczną korzyść z promowania i rozwijania
gospodarki społecznej oraz jej podmiotów. Równocześnie odbywały się spotkania zmierzające do
powstania nowych Partnerstw Lokalnych, m.in. w Ostrowie Wlkp., Odolanowie, Przygodzicach,
Sośnie, Włoszakowicach, Brodnicy i Obornikach. Bardzo dziękujmy kolegom ze Stowarzyszenia na
Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ”
oraz Stowarzyszenia Trzeźwości w Odolanowie, dzięki którym te spotkania zostały zorganizowane.
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Aktualności
Zapraszamy do dzielenia się informacjami dotyczącymi Waszej pracy. 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. +48 881
563 814, 61/66 82 315.

Serdecznie pozdrawiam!

Barbara Sadowska
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