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(...) Dlatego mówimy wszystkim: „chodźcie i zobaczcie!”. W każdej ludzkiej sytuacji, naznaczonej 

słabością, grzechem i śmiercią, Dobra Nowina jest nie tylko słowem, ale jest świadectwem miłości 

bezinteresownej i wiernej: jest wyjściem z siebie, aby udać się na spotkanie drugiego i być blisko 

tych, którzy zostali zranieni przez życie, jest dzieleniem się z tymi, którzy nie mają tego, co 

niezbędne do życia, to trwanie u boku tych, którzy są chorzy, starzy lub wykluczeni… „Chodźcie i 

zobaczcie!”. Miłość jest silniejsza, Miłość daje życie, Miłość sprawia, że na pustyni rozkwita 

nadzieja. (Papież Franciszek) 

 

 

 

Drodzy Członkowie Sieci Barka! 

 

W oczekiwaniu na tegoroczne Święta Wielkanocne życzymy wszystkim naszym drogim 

Przyjaciołom i sobie nawzajem, by nigdy nie brakowało nam ani odwagi, ani miłości, ani nawet 

odrobiny odpowiedzialności do wychodzenia z siebie, na spotkanie z drugim, na dzielenie się z tymi 

którzy tego potrzebują. Żebyśmy w każdej sytuacji, niezależnie od okoliczności, byli gotowi pójść i 

zobaczyć, że zawsze jest Zmartwychwstanie! 

 

 

Ceremonia przyjęcia Tomasza Sadowskiego do Starszyny Plemienia Pokomo 

 

W dniu 5 marca  miała miejsce niecodzienna uroczystość  w siedzibie Wielkopolskiego Centrum 

Ekonomii Solidarnej. Dzień po swoich urodzinach, Tomasz Sadowski został przyjęty do Starszyzny 

Plemienia Pokomo z Kenii. Stosowne insygnia, poświadczające godność Członka Starszyzny, wręczył 

Król Makorani-a-Mungase VII, przybyły specjalnie z Afryki, w towarzystwie inicjatora wydarzenia, 

swojego starszego brata, zamieszkałego na stałe w Liverpoolu, Sekretarza Generalnego INISE - Baiby 

Dhidha Mjidho. W tej podniosłej ceremonii wzięli udział licznie zgromadzeni goście, w tym przyjaciele 

z Barkowych Wspólnot w Chudobczycach, Posadówku oraz z Pogotowia Społecznego. Członkowie 

Sieci Barka i przedstawiciele Partnerstw Lokalnych z Czarnkowa i Odolanowa, uczestnicy CISów, 

współpracownicy, wolontariusze oraz przedstawiciele mediów. 

W okolicznościowej przemówieniu Król Makorani, omówił owoce swojego pobytu w Polsce oraz 
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odniósł się do powodu uroczystości, jakim jest uznanie i szacunek dla inicjatora określonej wizji życia, 

która zamanifestowała się wraz z powołaniem do działania Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Baiba 

Dhidha Mjidho przypomniał historię relacji między Fundacją Barka a Wspólnotami Afrykańskimi                      

z Wielkiej Brytanii. Tomasz Sadowski podkreślił natomiast, że oto, bez względu na oficjalne granice                  

i dyplomatyczne obyczaje, spotykają się po prostu ludzie z ludźmi i wspólnota ze wspólnotą. 

Wątki  podjęte podczas tej wizyty będą kontynuowane podczas seminarium w Parlamencie 

Europejskim w Brukseli, w dniach 13-14 kwietnia,  które poprowadzi Barbara Sadowska. Seminarium 

dotyczyć będzie podjęcia współpracy ze wspólnotami afrykańskimi w ramach projektu pilotażowego 

przygotowywanego przez europosłów (we wcześniejszej kadencji Filipa Kaczmarka, a obecnie 

Bogdana Wentę, we współpracy z Komitetem Społeczno- Ekonomicznym i British Council. Od tego 

seminarium zależy, czy Międzynarodowa Sieć Innowacyjnych Przedsiębiorstw Społecznych, 

skupiająca m.in. Sieć Barki, będzie realizowała projekt budowania wspólnot lokalnych i rozwoju 

przedsiębiorczości społecznej w Kenii i Etiopii. 

 

Prezydent Bronisław Komorowski w siedzibie Fundacji Barka 

 

W sobotę, 14 marca, po paroletniej przerwie, Prezydent RP Bronisław Komorowski ponownie 

odwiedził siedzibę Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. 

Podczas kameralnego spotkania w Auli im. Św. Jana Pawła II Prezydent Komorowski rozmawiał                          

z założycielami Barki – Barbarą i Tomaszem Sadowskimi, ich córkami, współpracownikami, 

uczestnikami CISów oraz Wspólnot Barki i wolontariuszami. Tomasz Sadowski podkreślił, że spotkanie 

ma miejsce w bliskości ważnych dla Barki – przyznanych świeżo nagród międzynarodowych w 

Brukseli i Indiach. Barbara, Ewa i  Maria Sadowskie przybliżyły w skrócie metodologię działania 

Fundacji – od wspólnot rodzinnych działających w różnych miejscowościach Wielkopolski, poprzez 

wzrastanie, rewitalizację i usamodzielnianie się liderów, którzy tworzą różne formy przedsiębiorczości 

społecznej – stowarzyszenia, CISy, spółdzielnie socjalne, czy – na zlecenie samorządów miast 

zachodniej Europy, pomagają wrócić do kraju rodakom, którzy znaleźli się w skrajnie trudnych 

sytuacjach, często na ulicy. 

Z wielką uwagą i aprobatą Prezydent wysłuchał relacji Hirka Włodarczyka z Posadówka, który                           

z  sukcesem stworzył schronisko dla psów –  w którym normą jest, że psy przebywają tam możliwie 

krótko, a  opieka nad nimi przynosi  dobrą sławę  pomysłodawcy i wszystkim opiekunom z Posadówka 

- w Polsce, a nawet poza granicami. Cała Wspólnota Stowarzyszenia „Wielkopomoc” z Posadówka 

zyskała nową motywację do działania , dzięki funkcjonowaniu schroniska. 

Gośćmi spotkania byli także Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Prezydent Poznania Jacek 

Jaśkowiak oraz poseł na Sejm RP Jacek Tomczak. 

Następnie Prezydent spotkał się z przedstawicielami instytucji  działających w obszarze pomocy 

ofiarom przemocy , w związku z przygotowywaną przez Sejm RP ustawą w tej sprawie. O wynikach 

dyskusji Prezydent poinformował media, a na zakończenie zjadł obiad w restauracji „Bystro” 

przygotowany przez uczestników warsztatu gastronomicznego CIS. Prezydent osobiście podziękował 

w kuchni za przygotowany posiłek i pożegnawszy wszystkich odjechał odwiedzić kolejne 

wielkopolskie miasta. 

Niestety, ze względu na ograniczenia narzucone przez służby prezydenckie, w spotkaniu mogła wziąć 

udział niewielka liczba osób. 
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Fundacja Kulczyk Foundation wspiera organizacje z Sieci Barka 

 

Gorące dni w marcu przeżyła Wspólnota w Chudobczycach, za sprawą goszczących tam 

przedstawicieli Kulczyk Foundation oraz Telewizji TVN.  Ekipa kręciła tam jeden z odcinków 

dokumentalnego cyklu „Efekt domina” -  serii reportaży o ludziach pomagających innym ludziom, 

którzy  budują lepszą rzeczywistość i pokazują, że często tak niewiele może zmienić tak wiele. 

Powstały tam film będziemy mogli obejrzeć w TVN w maju. 

Fundacja Kulczyk podjęła także współpracę z Siecią Barki w zakresie wsparcia programów dożywiania 

prowadzonych przez organizacje Sieci.  Po długich uzgodnieniach wsparcie uzyskali: 

  Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka - 50 tys. zł na doposażenie kuchni oraz zakup 

produktów żywnościowych zarówno dla Członków wspólnoty jak i najbiedniejsze rodziny                              

z Chudobczyc, 

  Stowarzyszenie dla Ludzi i Środowiska - 20 tys. zł na  doposażenie warsztatu CIS 

prowadzącego dożywianie dzieci w szkole w Sierakowie, 

  Spółdzielnia Socjalna „Wspólny Stół” - 50 tys. dla założonej spółdzielni przez dwie 

organizacje  z Sieci, 

  Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka - 25 tys. zł na doposażenie ogrodnictwa ekologicznego                         

w Chudobczycach  oraz wykonanie  mapy działań Fundacji w Polsce i na świecie. 

 

 

Walne Zebranie Sieci Barka 

 

W poniedziałek 23 marca odbyło się Walne Zebranie Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka. 

Zebranych powitała prowadząca spotkanie Barbara Sadowska. Podkreślając znaczenie wspólnego 

działania organizacji  zaprosiła do prezentacji kandydatów na nowych Członków Sieci.  

Najpierw przedstawiła się Spółdzielnia Socjalna „Słoneczko-Bardo”, której celem jest otwarcie domu 

opieki dziennej, a obecnie oferującej usługi gastronomiczne i stolarskie. Następnie Artur Małek  z 

Fundacji Promyk Solidarności w Potęgowie, która od 2014 r. prowadzi CIS w Potęgowie, zachęcał do 

profesjonalizacji usług oferowanych przez Sieć Barki. Fundacja Odzew z Leszna, działająca od 20 lat, 

przymierza się do założenia CIS-u i szuka nowych wyzwań. Zaprezentowały się także powstałe w 

ostatnim czasie w Wielkopolsce Spółdzielnie Socjalne, w tym Eko-Przemiana z Wronek, Nowator z 

Posadówka, Orzeł, Pasieka oraz Ab Ovo z Poznania, a także Wspólny Stół – która niebawem  

poprowadzi restaurację hotelową na Śródce. Spółdzielnia Bis-Kam z Trzcianki prowadzi Klub Malucha 

i Punkt Przedszkolny, Stowarzyszenie Siedmiu w Sicinach pochwaliło się swoimi folderami 

obrazującymi dotychczasową działalność- teraz myślą o ekonomii społecznej, Spółdzielnia Open 

Technologies daje pracę 50 osobom niepełnosprawnym, a Stowarzyszenie Szansa ze Śremu 

przymierza się do prowadzenia CISu oraz  spółdzielni socjalnej. A Stowarzyszenie Odnowy Samorządu 

wywodzi się ze Wschowy, gdzie właściwie nie ma przemysłu i planowane jest otwarcie CISu. 

Nowym organizacjom zaprezentowali się także członkowie Sieci z dłuższym stażem. Stowarzyszenie 

Pro-Aktiv z Leszna z Elżbietą Gazdą na czele, opowiedziało o dotychczasowych osiągnięciach  i o 

przejęciu ośrodka letniskowego nieopodal Boszkowa. Jarosław Południkiewicz z Barki-Darzybór 

zaprezentował  możliwości tkwiące w autorskim projekcie Barki - budownictwa dostępnego. 

Bogusław Makowski z Domu Pełnego Kultury przedstawił się razem z kierowniczką CISu w Jarosławcu 

Magdaleną Stratyńską. Tomek Flinik opowiedział o Wspólnocie w Chudobczycach oraz najnowszym 
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wydarzeniu, jakim była współpraca z TVN oraz Fundacją Kulczyk Foundation przy kręceniu kolejnego 

odcinka telewizyjnej serii „Efekt domina”. A Hirek Włodarczyk przedstawił znaną z nowoczesnego 

prowadzenia schroniska dla psów Wspólnotę w Posadówku. Natomiast Ewa Sadowska przybliżyła 

działalność Barek zagranicznych oraz omówiła relacje z Afryką. 

Następnie Lidia Węsierska – Chyc, dyrektor Biura Sieci Barka, przedstawiła dyskutowany właśnie 

projekt Ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej. Czym ma być 

przedsiębiorstwo społeczne, jak uzyskać jego status oraz jakie korzyści będą mieli z tego pracodawcy i 

zatrudnieni -  to niektóre tylko kwestie poruszane w treści dokumentu. 

Po prezentacji relacji telewizyjnej z nadania Tomaszowi Sadowskiemu godności członka starszyny 

plemienia Pokomo w Kenii, założyciel Barki podzielił się osobistą refleksją na temat drogi, jaką 

przebyła Fundacja Barka , a wraz z nią ekonomia społeczna w Polsce, tradycyjnie podsumowując, że 

to „ledwo początek…”. 

Na zakończenie Barbara Sadowska zaznaczyła, że w Polsce ponad 90 środowisk lokalnych z ich 

władzami samorządowymi na czele, czuje się afiliowanych do Sieci Barka, co z obecnie przyjętymi 

organizacjami stanowi mocną sieć osób i organizacji zrzeszonych na rzecz przedsiębiorczości 

społecznej.  

Podczas marcowego Walnego Zebrania, a także dodatkowego internetowego głosowania, przyjęto do 

sieci Barka następujące organizacje: 

 

1. Spółdzielnia Socjalna Słoneczko Barda z Bardo 

2. Fundacja Promyk Solidarności z Potęgowa 

3. Spółdzielnia Socjalna Pasieka. Optymalni w Działaniu z Poznania 

4.  Fundacja Odzew z Leszna 

5.  Spółdzielnia Socjalna Nowator z Posadówka 

6.  Spółdzielnia Socjalna Eko-Przemiana z Wronek 

7.  Spółdzielnia Socjalna Orzeł z Poznania 

8.  Spółdzielnia Socjalna Bis-Kam z Trzcianki 

9.  Stowarzyszenie Siedmiu Z Sicin 

10.  Stowarzyszenie Animatorów Ekonomii Społecznej Gospodarki Rynkowej ze Śremu 

11.  Spółdzielnia Socjalna Wspólny Stół z Poznania 

12. Stowarzyszenie Odnowy Samorządu ze Wschowy 

13. Spółdzielnia Socjalna Open Technologies z Poznania 

14. Spółdzielnia Socjalna An Vacuum z Gniezna 

15. Spółdzielnia Socjalna Ab ovo z Poznania 

16. Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych z Poznania 

17. Fundacja Ekspert-Kujawy z Inowrocławia 

18.  Stowarzyszenie dla Rozwoju z Suwałk 

19.  Stowarzyszenie Nasz Dom w Chwałkowie 

20.  Stowarzyszenie Impact z Krobi 

Witamy serdecznie! 
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Europejski Konkurs na innowacje  społeczne  

 

Jak informuje portal EkonomiaSpoleczna.pl, ruszył europejski konkurs na innowacje społeczne.                   

W zaproszeniu czytamy: masz pomysł, który w innowacyjny sposób przyczynić się może do 

wzmocnienia zrównoważonego wzrostu w Europie? Wystartuj w organizowanym przez Komisję 

Europejską Konkursie na Innowacje Społeczne, którego trzecią edycję zainaugurowano 23 marca                    

w Gdańsku, i wygraj 50 tysięcy euro na rozwój swojego pomysłu!  

2015 Social Innovation Competition, który w poprzednich edycjach poświęcony był przede wszystkim 

kwestiom zatrudnienia, szczególnie osób z grup marginalizowanych, tym razem skupia na 

poszukiwaniu „nowych dróg do rozwoju”. 

Szczegółowe informacje: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1509074.html 

 

Nabór na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

 

Ruszył nabór kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, który 

będzie społeczno-rządowym ciałem koordynującym działania na rzecz ekonomii społecznej na 

poziomach regionalnym i krajowym. Nabór trwa do 10 kwietnia 2015. Członków Komitetu powoła 

Minister Pracy i  Polityki Społecznej. 

Komitet odpowiedzialny będzie m.in. za koordynowanie działań w zakresie ekonomii społecznej na 

poziomie krajowym i regionalnym, w tym zapewnienie spójności krajowego i regionalnych 

programów rozwoju ekonomii społecznej oraz wyznaczanie kierunków poszukiwań rozwiązań 

innowacyjnych, będących odpowiedzią na zmieniające się otoczenie lub nowe potrzeby wynikające z 

realizacji KPRES, opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych, programowych, 

legislacyjnych i finansowych mających związek z ekonomią społeczną. 

 

Zasady powoływania członków KKRES oraz szczegółowy zakres zadań komitetu został określony w 

Zarządzeniu nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. 

 

Sieć Współpracy Barka zgłasza kandydaturę Barbary Sadowskiej na członka Komitetu. 

 

Szczegółowe informacje: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1497482.html 

 

 

Monika Piotrowska Kobietą Przedsiębiorczą 

 

Portal Pila.naszemiasto.pl donosi, że w regionie pilskim tytuł Kobiety Przedsiębiorczej uzyskała  

Monika Piotrowska „przebojowa kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie”. 

Wieloletni ekspert i współpracownik Fundacji Barka oraz Sieci Barka w zakresie gospodarki społecznej 

– Monika Piotrowska doskonale uosabia swoją pracą wiarę w możliwości rozwoju każdego człowieka 

oraz realne działanie wartości wyrażanych przez funkcjonowanie społecznej gospodarki rynkowej. 

Serdecznie gratulujemy! 

 

 

 

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1497482.html
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Warsztaty Tworzenie Rad Działalności Pożytku Publicznego 

 

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka Sieć Współpracy Barka zaprasza na dwudniowe warsztaty 

partycypacyjne w dniach 23-24 kwietnia br. od godz.10.00, dotyczące powoływania rad działalności 

pożytku publicznego, działalności przedsiębiorczej    w organizacjach obywatelskich oraz świadczenia 

przez nie usług użyteczności publicznej. Warsztaty odbędą się w Wielkopolskim Centrum Gospodarki 

Solidarnej im. Cyryla Ratajskiego, Poznań, ul. Św. Wincentego 6/9. 

 

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają noclegi, wyżywienie oraz 

materiały edukacyjne. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W załączeniu 

przesyłamy program spotkania. Prosimy o zawiadomienie współpracujących z Państwem organizacji 

obywatelskich. 

 

 Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do wtorku, dnia 21 kwietnia 2015 r., do godz. 14.00. 

Zgłoszenia: e-mail: elzbieta.malik@barka.org.pl, tel.: 61-6682315, tel.: 790-220679. Szczegółowe 

informacje w załączniku do Newslettera. 

 

Nabór wniosków o przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej                          

w Powiecie Poznańskim 

 

25 marca 2015 roku rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie środków na założenie lub 

przystąpienie do spółdzielni socjalnej, potrwa on do momentu wyczerpania środków finansowych 

przewidzianych na ten cel. 

Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie: 

- w przypadku członka założyciela spółdzielni socjalnej 15 000 zł, 

- w przypadku członka przystępującego do spółdzielni socjalnej 11 200 zł. 

 

Spośród złożonych wniosków planowane jest przyznanie środków dla: 

I.  10 osób bezrobotnych członków założycieli spółdzielni socjalnych i 3 osób bezrobotnych członków 

przystępujących do istniejących spółdzielni socjalnych w ramach programu „Moja szansa na 

spółdzielnię”, z rezerwy MPIPS na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia                      

i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni 

socjalnych, przede wszystkim dla osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.: 

- osób do 30 r. ż. lub powyżej 50 r.ż., 

- długotrwale bezrobotnych, 

- korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, 

- posiadającym co najmniej 1 dziecko do 6 r.ż. lub co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż., 

- niepełnosprawnych; 

II.  5 członków założycieli spółdzielni socjalnych w ramach posiadanego limitu środków Funduszu 

Pracy na rok 2015 - osób bezrobotnych, absolwentów CIS i absolwentów KIS. 

W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę kryteria oceny formalnej i merytorycznej 

określone w Zasadach przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla 

spółdzielni socjalnych. W przypadku wpływu większej ilości wniosków niż limit posiadanych środków 
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w procedurze oceny pod uwagę będzie brana również kolejność złożenia kompletnego wniosku. 

Uwzględniane będą wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone, tj.                        z wszystkimi 

wymaganymi załącznikami, złożone w terminie naboru wniosków. Formularze wniosków i 

załączników należy pobrać bezpośrednio ze strony:  http://www.pup.poznan.pl/kat/id/148 

Informacji udziela stanowisko ds. przedsiębiorczości pok. 16, 18, 19 w Powiatowym Urzędzie Pracy     

w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9, tel.: 61-8345-684, 61-8345-704, 61-8345-702. Wnioski wraz                         

z kompletem dokumentów należy składać w kancelarii urzędu (pok.104). 

Więcej informacji w OWES  udzieli p. Mieszko Pospiech Specjalista ds. ekonomii społecznej Mieszko 

Pospiech e-mail: mieszko.pospiech@barka.org.pl, tel. +48 530 435 131 lub/i tel. +48 61 668 24 09. 

 

 

Konkurs Mikrodotacje Wielkopolska Wiara 

 

Centrum PISOP ogłosiło kolejną edycję Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. O Mikrodotacje 

do 5 tys. zł, mogą ubiegać się: 

 młode organizacje pozarządowe tj. zarejestrowanie nie wcześniej niż 18 miesięcy do dnia 

złożenia Oferty, z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł; 

 grupy nieformalne i samopomocowe – min. 3 osoby pełnoletnie; 

 Oferenci mogą pozyskiwać środki na:   inicjatywy oddolne - działania mieszczące się w sferze 

pożytku publicznego, czyli w jednym z obszarów wymienionych w art. 4 ustawy o działalności 

pożytku publicznego m.in. sport, kultura, edukacja; 

 Działania te, w dowolnej formie np. warsztatów, spotkań, targów, mogą być kierowane do 

społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, 

bezrobotnych; 

  rozwój organizacji - młode organizacje pozarządowe tj. zarejestrowanie nie wcześniej niż 18 

miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł. będą 

mogły także pozyskać środki na swój rozwój tj. opracowanie planu rozwoju, zakup 

potrzebnego sprzętu, poszerzenie zakresu działań, podniesienie kwalifikacji zespołu.  

Wymagane jest 10% wkładu własnego. Wkład ten może być zapewniony poprzez pracę wolontariuszy 

tzw. wkład osobowy. Bardzo ważne jest, aby projekty angażowały do działania i pomocy przy 

projekcie społeczności lokalne.  

Inicjatywy w ramach konkursu mogą być realizowane w okresie od 1. czerwca do 31. października 

2015 roku. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie oferty za pośrednictwem generatora 

(www.pisop.org.pl/fio)  najpóźniej do 17. kwietnia 2015 roku, do godziny 15.00. Dodatkowo wysłać 

należy jeden egzemplarz papierowy. Na etapie tworzenia projektów, wypełniania ofert – PISOP 

oferuje bezpłatną pomoc doradców. Regulamin konkursu, generator, wzór formularza ofertowego 

oraz kontakty do doradców dostępne są na stronie www.pisop.org.pl/fio.  

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Maciejem Nowickim pod numerem telefonu 534 205 699 

lub mailowo maciej.nowicki@pisop.org.pl.  

Projekt Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich i  został objęty patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 
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Projekt  Ustawy  o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej 

 

W ostatnich dniach marca Członkowie Sieci Barka intensywnie dyskutowali proponowany kształt 

powstającej od kilku lat Ustawy  o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej. W 

załączeniu przesyłamy projekt Ustawy z uwagami zgłoszonymi przez organizacje członkowskie, które 

Tomasz Sadowski przesłał, w imieniu Sieci Barka, do projektodawców. 

 

 

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 

 


