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Drodzy Członkowie Sieci Barka! 

 

Nowy rok 2015 już na dobre rozpędził się przynosząc wiele nowych wyzwań, w tym rozpoczęcie 

nowej perspektywy finansowej na lata 2015-2020. 

 

Europejska Nagroda Obywatelska dla Fundacji Barka 

 

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka otrzymała Europejską Nagrodę Obywatelską, przyznaną przez 

Parlament Europejski, m.in. za pomoc osobom, które najbardziej ucierpiały w procesie transformacji 

ustrojowej w Polsce oraz za popularyzację ekonomii społecznej na całym świecie. Uroczystość 

wręczenia okolicznościowego medalu odbyła się 8 lutego br. w Teatrze Nowym. Organizatorem 

uroczystości była europosłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, za której sprawą Barka została 

nominowana do nagrody. W uroczystości uczestniczyło 120 gości, przedstawicieli organizacji                            

i instytucji z Poznania i Wielkopolski, a także partnerów, przyjaciół i współpracowników Fundacji 

Barka. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreślił, że każdy, nawet prezydent czy senator, może 

znaleźć się  w takim punkcie życia, że może potrzebować pomocy organizacji takiej jak  Fundacja 

Barka. Wydarzenie uświetnione zostało wystawieniem sztuki teatralnej pt. „Obwód Głowy”                            

w reżyserii Zbigniewa Brzozy, traktującej o bezprawnych adopcjach polskich dzieci przez Niemców                 

w czasie II wojny światowej. 

W dn. 25-26 lutego br., w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyła się zagraniczna część 

uhonorowania tegorocznych laureatów. 25 lutego, podczas uroczystej gali, Tomasz Sadowski                      

i Ewa Sadowska odebrali w imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka specjalny dyplom 

potwierdzający przyznanie Europejskiej Nagrody Obywatelskiej z rąk Mairead Mcguinnes, 

Wiceprzewodniczącej Europarlamnetu. 

 

Europa „wartości dodanej” 

 

W dniach 2-3 lutego br. w Brukseli odbyło się Seminarium Europejskiego Komitetu Społeczno-

Ekonomicznego pt. „Nowa Generacja dla Nowej Europy” – przedsiębiorczość młodych na rzecz 

tworzenia miejsc pracy, społecznej gospodarki rynkowej oraz finansowania wysokiej jakości miejsc 

pracy w Unii Europejskiej. Sieć Barka reprezentowali tam Maria Sadowska oraz Bartosz Pawlak. 

 

Podczas panelu pt. „Przedsiębiorczość społeczna - rola przedsiębiorstw społecznych dla wzrostu                       

i tworzenia miejsc pracy w Europie” przedstawiciele Europejskiego Komitetu Społeczno-

Ekonomicznego, Pani Kinga Joo oraz Pani Ariane Rodert zwróciły uwagę, że gospodarka społeczna to 

nie przyszłość, a teraźniejszość. Kryzys ekonomiczny, który rozpoczął się w 2008 roku nie dotknął 

przedsiębiorstw społecznych, które rozwijają się mimo wszystko i stanowią najbardziej stabilny sektor 

w kryzysie.  

Pełna relacja z konferencji: www.siecbarka.pl 
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Lidia Węsierska-Chyc członkiem Komitetu Monitorującego  WRPO 

 

Dyrektor Biura Sieci Barka Lidia Węsierska-Chyc została wybrana członkiem Komitetu Monitorującego  

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z ramienia Wielkopolskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego,  w obszarze promowania włączenia społecznego, równości 

szans płci, równości szans i niedyskryminacji. Serdecznie gratulujemy!  

 

Szczegółowe informacje o wynikach głosowania: 

http://wielkopolskiewici.pl/page.php/1/0/show/2213/ 

 

Światowa nagroda w zakresie innowacji społecznych dla twórcy Fundacji Barka 

  

W  dniu 18 lutego 2015 w Mumbaju w trakcie Światowych Dni Społecznej Odpowiedzialności 

Przedsiębiorstw - CSR (www.worldcsrday.com)  wręczono  Tomaszowi Sadowskiemu wyróżnienie za 

osiągnięcia w zakresie innowacji społecznych – „Leadership Award on Social Innovation". Nagrodą 

jest statuetka i dyplom. W uzasadnieniu wyróżnienia czytamy między innymi: Pana wkład w rozwój 

innowacji społecznych we wspólnotach lokalnych ma znaczenie strategiczne. Szczyt zgromadził 

globalnych liderów CSR z ponad 130 krajów, a jego tematem była „Łączność umysłów w tworzeniu 

wspólnej przyszłości".  

 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility – CSR) to 

dobrowolne, wykraczające poza minimalne wymogi prawne, uwzględnianie przez przedsiębiorstwa 

problematyki społecznej i środowiskowej w swojej działalności komercyjnej i stosunkach                                   

z zainteresowanymi stronami. Podstawowym założeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne 

postępowanie biznesu względem grup społecznych, na które oddziałuje z możliwie największym 

poszanowaniem środowiska przyrodniczego. Duże, międzynarodowe korporacje od lat robią wiele, 

aby być postrzegane jako odpowiedzialne, gdyż są przedmiotem wnikliwej obserwacji i oceny 

zarówno ze strony konsumentów, jak i organizacji pozarządowych. Jednak CSR, rozumiany jako 

oddolna inicjatywa biznesu, nie dotyczy wyłącznie firm dużych. Coraz częściej obserwuje się, że małe         

i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają istotną rolę w rozwoju lokalnych społeczności, nie do 

końca uświadamiając sobie, iż również dysponują potencjałem CSR.  

Przypomnijmy w tym miejscu, że Tomasz Sadowski jest członkiem Zespołu ds. Społecznej 

Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki. 

 

 

Zwierzakowo w Posadówku 

 

„Zwierzakowo – pomagając zwierzętom tworzymy miejsca pracy” – Sieć Współpracy BARKA, pod 

takim tytułem ukazał się artykuł w zbiorze tekstów „Wybrane metody pracy z bezdomnymi” pod 

redakcją Macieja Dębskiego. Jest to  17. zeszyt  z serii wydawanej przez Centrum Rozwoju Zasobów 

Ludzkich. Tekst powstał na podstawie materiałów przygotowanych przez Lidię Węsierską - Chyc, 

szefową biura Sieci Barka oraz Hieronima Włodarczyka, lidera Wspólnoty w Posadówku – prezesa 

Stowarzyszenia „Wielkapomoc”. 

http://wielkopolskiewici.pl/page.php/1/0/show/2213/
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Artykuł pokazuje charakter i zakres przemiany, jak zaszła w relacjach międzyludzkich wewnątrz 

Wspólnoty w Posadówku w ostatnim czasie, dzięki postawieniu na rozwój przedsiębiorczości, w tym 

realizację przez Członków Wspólnoty wspólnego celu, jakim była organizacja i budowa schroniska dla 

psów. Dzisiaj, po kilkunastu miesiącach funkcjonowania, schronisko cieszy się świetną opinią w całej 

Polsce, a nawet poza jej granicami, a, co równie ważne, Wspólnota i jej mieszkańcy odbudowali 

dobre relacje między sobą oraz ze swoim otoczeniem lokalnym. 

 

Cały artykuł można przeczytać w dziale aktualności na www.siecbarka.pl 

 

Dofinansowanie miejsc pracy dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 

 

Spółdzielnie socjalne mogą korzystać z różnych form wsparcia przeznaczonych dla wszystkich 

przedsiębiorców oferowanych, m.in. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PEFRON). Przedsiębiorcy korzystają najczęściej ze środków PEFRON w celu 

utworzenia, a następnie utrzymania miejsca pracy dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.  

 

 Wsparciem z funduszu zarządza Powiatowy Urząd Pracy, pod który podlega dane przedsiębiorstwo. 

Dyrektor PUP-u na ogół ogłasza termin na składanie wniosków, nie są one przyznawane stale.                          

O uzyskanie wsparcia mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność co najmniej                       

12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Środki muszą być zabezpieczone poprzez poręczenie, np. 

majątkiem firmy. W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy przedsiębiorca zobowiązuje się de 

facto do przygotowania danego miejsca pracy, a konkretną osobę, mającą to miejsce pracy objąć 

wskazuje PUP. Miejsce pracy spółdzielnia musi utrzymać 36 miesiące. 

 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Równać Szanse 

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu 

„Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wsparcie 

projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych 

młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. 

 

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2015 r.,                 

a 30 listopada 2016 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 

lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) 

z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. 

 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu 

wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się 

laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem 

konkursu. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca  2015 roku, o godzinie 

12:00. 

Szczegółowe informacje: 

http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/1879 

 

http://www.siecbarka.pl/
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Program Eko-Starter 

 

Fundacja Greenpeace Polska realizuje program Eko-Starter  na  rzecz ochrony środowiska 

naturalnego. W ramach programu  animatorzy i animatorki, którzy/e połączą swoje pasje                                 

i zainteresowania z działaniami dotyczącymi ekologii, ochrony środowiska, w tym kampanii 

prowadzonych przez fundację, popularyzującymi wolontariat i aktywizującymi środowisko lokalne, 

otrzymają dofinansowanie i udział w warsztatach. 

 

W myśl zasady „MYŚL GLOBALNIE – DZIAŁAJ LOKALNIE”, pod uwagę brane będą przede wszystkim 

projekty oparte na współpracy i zaangażowaniu różnych środowisk, które będą pobudzały lokalne 

społeczności do działania, a w rezultacie zmierzały do wprowadzania realnych zmian w postrzeganiu 

potrzeb ochrony środowiska.  

 

Najciekawsze projekty zostaną dofinansowanie przez fundację, a ich autorzy i autorki wezmą udział           

w szkoleniach prowadzonych przez ekspertów i doświadczonych działaczy społeczno - kulturalnych. 

Maksymalna kwota dofinansowania to 5 tys. zł. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca br., na e-mail  

w formie listu intencyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej. 

 

Szczegółowe informacje na:  www.eko-starter.pl 

 

Walne Zebranie Sieci Barka 

 

Spotkanie planowane jest na 23 marca, o szczegółach poinformujemy w odrębnym zaproszeniu. Jest 

ono o tyle istotne, że podczas tego zebrania chcemy przyjąć  do Sieci Barka nowych członków,                       

a następnie zorganizować cykl warsztatów, które doprowadzą do powstania nowego statutu Sieci 

oraz standardów działalności naszego Związku. W nawiązaniu do licznych rozmów bezpośrednich 

związanych z zaproszeniem do Sieci Barka zaprzyjaźnionych z nami lub zainteresowanych organizacji, 

w załączeniu przesyłamy „Deklarację członkowską Sieci Barka” w celu przekazania ich wspomnianym 

organizacjom. 

 

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 

http://www.eko-starter.pl/
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