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Drodzy Członkowie Sieci Barka! 

 

W naturze zmiany zachodzą praktycznie każdego dnia. Pszczoły intensywnie zbierają nektar z 

dojrzewającego rzepaku, w niektórych ogrodach można już zerwać pierwsze truskawki i poziomki, 

a w polityce dobiega finału druga tura wyborów prezydenckich. Wszędzie gorąca atmosfera, nawet 

w Sieci Barka, spotykamy się, dyskutujemy, niebawem - kolejne warsztaty partycypacyjne. 

 

 

Barka Kanada 

 

 

W dniach 23 kwietnia - 4 maja 2015r., Ewa Sadowska z 

Fundacji Barka uczestniczyła w wizycie studyjnej w 

Vancouver (Kanada), podczas której odwiedziła 

powstające projekty Barki kanadyjskiej.  

Barka w Kanadzie została założona w 2013 r. przez 

Marię i Włodzimierza Płacewiczów, polskie małżeństwo, 

terapeutów i pracowników socjalnych, mieszkające w 

Kanadzie od blisko 30 lat i pracujące z osobami chorymi 

psychicznie i uzależnionymi. Maria i Włodzimierz zostali 

zainspirowani historią i działaniami Barki w Polsce i 

Europie, po obejrzeniu programu telewizyjnego o Barce w TVP Polonia. Postanowili założyć oddział 

Barki w Surrey /k Vancouver w regionie Brytyjska Kolumbia.  

Barka w Kanadzie jest organizacją obywatelską, której misją jest wspieranie polskich i wschodnio 

europejskich emigrantów w zakresie zdrowia psychicznego, pomocy w uzależnieniach, problemach 

rodzinnych, mieszkaniowych i zatrudnieniowych. 
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Barka w TVN 

 

 

W niedzielę 17 maja, Telewizja TVN, nadała, 

oczekiwany w środowisku Barki, film o 

Wspólnocie w Chudobczycach. Został on 

zrealizowany w cyklu reportaży „Efekt Domina”, 

przygotowywanych wspólnie - przez Fundację 

Kulczyk Foundation oraz TVN. Na przykładzie 

kilku mieszkańców Chudobczyc, film pokazał 

różne drogi powrotu do życia i wyjścia na prostą z 

rozmaitych życiowych zakrętów. Sądząc po 

smsach, mailach i telefonach – skierowanych do 

Barki, po nadaniu audycji, film wzruszył i był ważnym przesłaniem, w dzisiejszych czasach - pełnych 

nieoczekiwanych wyzwań. Przed emisją reportażu, w programie „Dzień dobry TVN”, wywiadu 

udzielili, występujący w filmie: Basia Sadowska i Rysiu Nowicki. 

 

 

Nowy wymiar Sieci Barka 

 

 

W poniedziałek, 11 maja, odbyła się kolejna w tym roku, edycja 

warsztatów partycypacyjnych Sieci Barka, w ramach projektu 

„Profesjonalna Sieć -Profesjonalne Organizacje", poświęcona 

aktualizacji zarówno Standardów, jak i Statutu Sieci Barka. Mimo 

pięknej, słonecznej pogody, uczestnicy, z zaangażowaniem, 

dyskutowali o możliwym nowym kształcie dokumentów, jak i 

kierunku, w którym może zmierzać Sieć.  

Tomasz Sadowski przypomniał misję Sieci oraz korzyści płynące z 

istnienia starszyzny - czy w plemionach afrykańskich, czy po prostu 

we wspólnotach.  Jerzy Mańkowski z Brodnicy, przedstawiciel 

Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, że funkcją starszyzny, w 

istocie jest to, co dzisiaj nazywamy coachingiem. A w Sieci trzeba 

sobie ufać, komunikować się bez niepotrzebnych ambicji, rozróżniać 

dobro i zło, budować własną tożsamość oraz, jak sportowiec, ciągle 

nad sobą pracować. Danuta Banaszak z Zarządu Stowarzyszenia 

„Lepsza Przyszłość" z Władysławowa - opowiedziała o początkach 

swojej znajomości z Barką oraz Wspólnota we Władysławowie. Artur 

Małek z Fundacji „Promyk solidarności" zwrócił uwagę na modelowy 

wzór, a więc możliwość dokładnego naśladowania kolejnych etapów 

rozwoju przedsiębiorczości społecznej, zaproponowanych przez Sieć 

Barki, w każdym regionie. Cezary Słomkowski i Piotr Cybulski, 

zwrócili uwagę, jak, od podstaw, trwale, zbudowali partnerstwo 
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lokalne oraz przedsiębiorczość społeczną w swoim regionie, jak trzeba być blisko ludzi: z nimi płakać, 

z nimi marzyć….. Tomasz Flinik, lider Wspólnoty w Chudobczycach podkreślił, że dotychczasowe 

Standardy Sieci powstawały w czasach, kiedy bardziej mówiliśmy o wspólnotach - a dzisiaj do Sieci 

należą stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne. Ryszard Janaszak, dyrektor DPS w 

Chwałkowie, ze Stowarzyszenia Nasz Dom, wspomniał, że jeszcze nie był w Sieci, a już Sieć pomogła 

mu znaleźć sens dalszego rozwoju. Barbara Sadowska, jako mocne strony Sieci Barka określiła: 

dorobek, wartości, myślenie w perspektywie, nakierowanie na człowieka. 

Rozmowy na temat rozwoju Sieci i aktualizacji jej dokumentów będą kontynuowane już wkrótce. 

Kolejna edycja warsztatów w dniach 29-31 maja. 

 

 

Kobylnica 

 

 

Jak informuje Artur Małek z Potęgowa: Po owocnej 

naradzie w poniedziałek (11 maja – przyp. red.), w 

Barce i otrzymaniu od Was dobrej energii, w środę na 

spotkaniu z wójtem Gminy Kobylnica (koło Słupska) - 

panem Leszkiem Kulińskim, uzgodniłem utworzenie CIS-

u przez Fundację „Promyk solidarności". W załączniku 

zdjęcie budynku, który Gmina przekaże na potrzeby CIS-

u. Gratulujemy i trzymamy kciuki za powodzenie 

przedsięwzięcia! 

 

 

 

Wizyty studyjne w ramach projektu Obywatelska Wielkopolska 

 

 

Projekt Obywatelska Wielkopolska zakłada zwiększenie zakresu i jakości współpracy administracji 

publicznej z organizacjami pozarządowymi w wielkopolskich gminach i powiatach. Za nami wizyty 

studyjne, które stanowią jeden z elementów realizacji projektu. Jedna z uczestniczek wizyty z 

Wielenia ( w dniach 14-15 maja), Hanna Forbrich - Inspektor ds. promocji i rozwoju gminy Wieleń, 

napisała: Udział w wizycie studyjnej wzięły członkinie kilku innych organizacji m.in. Kółka Rolniczego w 

Dzierżążnie Wielkim, Koła Pszczelarzy w Wieleniu, Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego w Miałach, 

Chóru „Lutnia” w Rosku. Wyjazd nie należał do najłatwiejszych, wymagał, bowiem od jego 

uczestników poznania samych trudnych tematów, z jakimi zmaga się w swojej codziennej działalności 

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, której założycielami są Barbara i Tomasz Sadowscy. Mimo 

trudnych rozmów z uczestnikami wspólnot stworzonych przez Barkę, a także jej oddanymi liderami, 

którzy każdego dnia podają pomocną dłoń tym wszystkim, którzy tak naprawdę chcą tylko wrócić do 

normalnego życia, lub jeszcze sami nie wiedzą, że tego właśnie chcą i tego im najbardziej potrzeba, 

jak również po odwiedzinach w miejscach bardzo przygnębiających, jak schronisko dla zwierząt 

bezdomnych „Zwierzakowo” w gminie Lwówek, uczestnicy byli przede wszystkim urzeczeni 

gościnnością w każdym z miejsc, które odwiedzili.  Oprócz Posadówka i Chudobczyc odwiedzili Gminę 
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Czarnków – gdzie wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek oraz Stefan Wawrzyniak z Fundacji 

Gębiczyn zaprezentowali modelowe partnerstwo lokalne, jakie udało 

się wypracować w gminie dzięki ścisłej współpracy z wieloma 

partnerami. Kolejna wizyta studyjna przybyła z Gmin Rawicz, 

Święciechowa i Kotlin, w dniach 18 - 19 maja. Goście spotkali się w 

Gminie Krobia z przedstawicielem burmistrza Sebastiana Czwojdy 

oraz Spółdzielnią Socjalną ECOSS, a w Rydzynie ze Stowarzyszenie 

PRO ACTIV oraz Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie. Następnie 

w Poznaniu zapoznali się, m.in. z pracą CISów oraz Spółdzielni 

Socjalnej Osób Prawnych „Wspólny Stół”, a potem odwiedzili 

Chudobczyce, Posadówek i Marszewo. Na zdjęciu: dom z gliny 

Zbyszka Ściany z Marszewa oraz Zbyszek z gośćmi przy tunelu 

ogrodniczym.  

 

 

Czy prezes zarządu fundacji może być kierownikiem CISu powołanego przez fundację? 

 

Na tak postawione pytanie, Artur Małek z Fundacji „Promyk solidarności”, usłyszał „nie” od 

urzędników PUPu, którzy powołali się na raport NIKu. Uważają, że prezes Fundacji nie może siebie 

sam zatrudniać i że powinien pracować społecznie. Ponieważ problem jest ważny w skali wszystkich 

CISów działających w Polsce, o opinię zapytaliśmy Marcina Dybowskiego z Kancelarii Prawnej SWS. W 

przesłanej analizie prawnej czytamy: Niestety, obawiam się, że wskazania PUP są uzasadnione – 

zgodnie, bowiem z normą z art. 3 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (ustawa z dnia 13 czerwca 

2003 r., Dz. U. z 2011 roku, nr 43, poz. 225 z poz. zm., dalej - u.z.s.) „Centrum utworzone przez 

organizację pozarządową działa w formie jednostki wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo                

w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i finansowym,                        

w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisów               

o rachunkowości.”.Należy wskazać, że wyodrębnienie organizacyjne zakłada posiadanie przez 

podmiot wyodrębniony środki rzeczowe i osobowe, niezależne od podmiotu go zakładającego („Przez 

wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę spółdzielni należy rozumieć wyodrębnioną, samodzielną 

placówkę wyposażoną w trwale wydzielone środki rzeczowe i osobowe, której celem jest określone 

stałe samodzielne działanie (podejmowanie decyzji, dokonywanie czynności) przewidziane w 

strukturze organizacyjnej spółdzielni i przejawiające się na zewnątrz, a której zadania mogą również 

polegać na osiąganiu bezpośrednich celów gospodarczych, w szczególności produkcyjnych                             

i usługowych.” – tak m.in. SA w Katowicach, wyrok z dnia 24 kwietnia 1991 r., sygn. akt I ACr 100/91). 

Należy uznać, że jednoczesne pełnienie funkcji kierownika CIS oraz członka Zarządu Fundacji wskazuje 

na brak wyodrębnienia organizacyjnego tego podmiotu – wskazuje na to również norma z art. 11 ust. 

2 u.z.s., która wskazuje, że „Kierownika Centrum zatrudnia instytucja tworząca Centrum”. Oznacza to 

więc, że decyzja urzędników PUPu jest zasadna. Jednak z sytuacji jest wyjście. Statut Fundacji 

„Promyk solidarności” przewiduje możliwość ustanowienia wynagrodzenia dla prezesa Fundacji. W 

ten sposób Fundacja otrzymywałaby środki z CIS za wykonywane na rzecz CIS usługi w ramach 

świadczenia odpłatnej działalności pożytku publicznego, a członkowie Zarządu otrzymywaliby 

wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji, a nie CISu. 
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Walne Zebranie Stowarzyszenia „Dla Ludzi i Środowiska” 

 

W czwartek , 7 maja , odbyło się w Kwilczu zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia „Dla 

Ludzi  i Środowiska”. Dotychczasowe członkinie zarządu Krystyna Dorsz i Barbara Dorsz tworzą 

obecnie Komisję Rewizyjną, a nowym prezesem Stowarzyszenia została Anna Comkała, kierowniczka 

CIS-ów w Sierakowie i Kwilczu. Serdecznie gratulujemy nowo wybranym Osobom i życzymy 

pomyślnej realizacji planów! 1 czerwca odbędzie się walne zebranie Diakonijnej Spółki Zatrudnienia, 

której udziałowcami są Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka oraz Stowarzyszenie „Dla Ludzi  

Środowiska”.  

 

Warsztaty partycypacyjne 29-31 maja 

 

W piątek 29 maja rozpoczynamy w Poznaniu, o g. 11, warsztatami pisania projektów dotowanych z 

funduszy europejskich, w nowej perspektywie finansowej, które poprowadzi doświadczony trener 

Rafał Jaworski. W sobotę 30 maja, w Chudobczycach, cd. dyskusji  dot. aktualizacji Statutu Sieci Barak 

oraz Standardów Sieci Bark. Poza tym dużo przyjemności i rekreacji. Szczegóły w osobnym 

zaproszeniu. 

 

Konkurs Edukacja Ekologiczna 

 
 

Departament Strategii i Komunikacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w I konkursie 2015 r. w ramach programu 

Edukacja Ekologiczna  

 

Głównym celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie 

postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.  

Program realizuje także cele szczegółowe, polegające na:  upowszechnianiu wiedzy z zakresu ochrony 

środowiska i zrównoważonego rozwoju; kształtowaniu zachowań prośrodowiskowych ogółu 

społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;  aktywizacji społecznej – budowaniu społeczeństwa 

obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Termin składania 

wniosków: od 11 maja 2015 r. do 12 czerwca 2015 r. Oto tematy/kategorie konkursowe:    

 

I - Przeciwdziałanie „niskiej emisji”    

II - Woda i jej zasoby w Polsce    

III - Ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych, w szczególności w kontekście zmian klimatu    

IV - Technologie dla ochrony środowiska - edukacyjne centra technologii środowiskowych    

V- Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie ich skutkom    

VI - Postępowanie z pojazdami wycofywanymi z eksploatacji przez ostatnich właścicieli    

VII - Niskoemisyjny rozwój Polski  

VIII - Przyroda, gospodarka, człowiek - programy telewizyjne podnoszące wiedzę w zakresie dziedzictwa 
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przyrodniczego Polski i racjonalnego gospodarowania zasobami oraz nowoczesnych technologii służących 

ochronie środowiska 

   

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie programu, pod adresem: 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-

ekologiczna/i-konkurs-2015/    

 

 

Obowiązkowe Rady Pożytku Publicznego w powiecie 

 

Jak informuje portal „Warto wiedzieć” (organ Związku Powiatów Polskich), w Sejmie rozpoczęły się 

prace nad projektem dotyczącym zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

oraz niektórych innych ustaw.  

Główne zmiany dotyczące projektu to wprowadzenie szczegółowych zasad funkcjonowania 

„regrantingu”, czyli przekazywania dotacji otrzymanej w drodze konkursu na rzecz innej organizacji 

realizującej zadanie.  

Ustawa wprowadza ułatwienia w zakresie publikacji informacji, które do tej pory musiały być 

upublicznione na stronie BIP. Obecnie będzie można korzystać z BIP, własnej strony internetowej lub 

na zasadach, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej. 

Na organ wykonawczy JST nałożono obowiązek każdorazowego załączenia dla organu stanowiącego 

przy projekcie rocznego lub wieloletniego programu współpracy opinii Rady Pożytku Publicznego. 

Programy współpracy z fakultatywnych staną się obligatoryjne. Analogiczne obowiązkowe 

rozwiązania zaproponowano do powoływania Rad Działalności Pożytku Publicznego, zarówno 

wojewódzkich jak i na wniosek 5 organizacji rad powiatowych. Kadencja Rady wydłuży się z obecnych 

2 lat do 3 lat, zaś kadencyjność członków nie będzie ograniczana. To ważna wiadomość, w kontekście 

realizowanego przez Sieć Barki projektu „Profesjonalna Sieć – Profesjonalne Organizacje”, który 

zakłada zainicjowanie powiatowych rad działalności pożytku publicznego w 10 powiatach 

Wielkopolski. 

 

 

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 
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