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Drodzy Członkowie Sieci Barka! 

  

We wrześniu 2014 r. zapoczątkowaliśmy realizację dwóch nowych  „Profesjonalna Sieć-

Profesjonalne Organizacje” oraz „Obywatelska Wielkopolska”. 

 

Wspominaliśmy na ostatnim Walnym Zgromadzeniu o złożonych projektach w ramach Sieci do 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Najpierw otrzymaliśmy odpowiedź negatywną z CRZL, ale 

potem przyszło kolejne pismo, które informowało o tym, że jednak istnieje możliwość wsparcia 

finansowego naszych pomysłów na rozwój Sieci.  

W ramach pierwszego projektu będziemy wzmacniać działalność organizacji dotychczas zrzeszonych 

w Sieci Barka. Istnieje też  zainteresowanie organizacji z Wielkopolski oraz z całej Polski do 

przystąpienia do Sieci. Postanowiliśmy więc otworzyć się na to zapotrzebowanie i zaprosić do 

współpracy nowe organizacje, działające w filozofii rozwoju, w duchu przedsiębiorczości i edukacji 

formacyjnej. Polepszenie kondycji finansowej Sieci, organizacja spotkań edukacyjnych oraz 

konsultacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, ale również możliwości wsparcia dobrych 

pomysłów pozyskując odpowiednie fundusze – oto niektóre zamierzenia. Będzie można skorzystać               

z konsultacji z dziedziny księgowości i prawa. Wydawać też będziemy comiesięczny newsletter, który 

informował będzie co się dzieje w Sieci. Będziemy też mogli założyć nową stronę internetową dla 

Sieci oraz założyć strony internetowe wszystkich organizacji – członków Sieci, w  formie podstron. 

Ważne jest  pogłębienie dotychczasowej współpracy między Członkami Sieci Barka, dzielenie się 

wzajemnymi doświadczeniami w ramach systemu samopomocy. Będziemy mogli się częściej spotykać 

oraz konsultować telefonicznie i internetowo w trudnych sprawach z osobą, którą zatrudnimy do 

wsparcia i doradztwa. To najważniejsze założenia dotyczące wzmacniania kondycji Sieci Barka.                    

W planach jest także organizacja warsztatów, w ramach których zostaną opracowane istotne dla 

dalszego rozwoju zmiany w statucie Sieci, opracujemy długofalową strategię działania dotyczącą 

rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Sieci . 

Zaplanowaliśmy też dalszy rozwój partnerstw lokalnych w Wielkopolsce – w tym założenie nowych,     

w 10 powiatach. Poprzez dalszą wspólną pracę, spotkania edukacyjne i warsztaty doprowadzimy do 

zwiększenia udziału członków Sieci Barka, m.in. w pracach  Rad Działalności Pożytku Publicznego, do 

większego udziału w rozwoju przedsiębiorstw społecznych i samodzielności organizacji, a także 

bardziej partnerskich relacji z administracją publiczną. 

 

Drugi projekt z kolei, „Obywatelska Wielkopolska”, o którym informowaliśmy już w czerwcu, jest 

realizowany przez partnerstwo, którego członkami są: Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka, 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji 

Pozarządowych. Celem jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy 
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administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w wielkopolskich jednostkach samorządu 

terytorialnego. W ramach projektu odbędą się, m.in. konferencje upowszechniające Model 

Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych oraz szkolenia. Ponadto odbędą się 

seminaria nt. integracji sektora organizacji obywatelskich, wyjazdy studyjne dla przedstawicieli   

administracji  publicznej i organizacji obywatelskich, a także doradztwo indywidualne w zakresie 

wdrażania Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych. 

 

Francusko polski projekt pilotażowy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w owczarstwie 

 

We wrześniu br. podczas obchodów 25-lecia Barki, w Chudobczycach, podpisane zostało 

porozumienie między organizacją owczarzy francuskich Races Ovines des Massifs i Fundacją Barka,              

w zakresie rozwoju francuskich ras owiec w Polsce poprzez rozwijanie ich hodowli we współpracy               

z kolejnymi, polskimi Wspólnotami Lokalnymi. W wyniku tego owczarze francuscy skierowali list do 

Ministra  Rolnictwa Francji podkreślając profesjonalizm i rzetelność Barki w dotychczasowej hodowli 

owcy Rasy Białej z Masywu Centralnego. Związek francuski Races Ovines des Massifs chce, by                      

w polskich Wspólnotach Lokalnych rozwijała się hodowla sześciu ras francuskich, a długoletnia 

współpraca z Barką, jest gwarancją dla Francuzów, że odbędzie się to zgodnie z ich zasadami 

prowadzenia hodowli oraz inżynierii genetycznej. Projekt ma za zadanie stworzenie nowych miejsc 

pracy oraz podniesienie ekonomiki i jakości produkcji owiec w Polsce. Współpraca pomiędzy 

francuskimi hodowcami, a Fundacją Barka w Wielkopolsce trwa od 14 lat ; obecnie przybrała ona 

charakter formalnego partnerstwa z udziałem instytucji rządowych w Polsce i we Francji.  

 

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej i nowe Spółdzielnie Socjalne 

 

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka wraz partnerem Centrum PISOP  realizuje od stycznia 2013 roku 

do czerwca 2015 roku projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”. 

Ekonomia społeczna to jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie 

cele społeczne i ekonomiczne. Do podmiotów ekonomii społecznej zalicza się: organizacje 

pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji 

społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, towarzystwa ubezpieczeń 

wzajemnych. 

Zadaniem Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej jest tworzenie przyjaznego klimatu do 

rozwoju ekonomii społecznej i zatrudnionych, dzięki temu, osób. Projekt realizowany jest w tzw.  

subregionie poznańskim (tj. na terenie m. Poznania oraz powiatów gnieźnieńskiego, grodziskiego, 

międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, 

śremskiego, wrzesińskiego). Tworzone są, m.in. kolejne Partnerstwa Lokalne, a także Spółdzielnie 

Socjalne. W październiku, aż 11 Grup Inicjatywnych złożyło dokumenty zawiązujące nowe 

Spółdzielnie Socjalne. „Mosinianka”, „Do Syta” w Śremie oraz poznańskie „Dobra Robota”, a także  

„Wspólny Stół”, oferują usługi gastronomiczne. „Orzeł” i „Feniks”, m.in. chcą się zajmować pracami 

budowalnymi, a „Nowator” z Posadówka produkcją peletu. „An Vacuum” z Gniezna proponuje serwis  

i montaż instalacji wysokociśnieniowych oraz naprawę rowerów. A „Eko-Przemiana” z Wronek chce 

zajmować się serwisem samochodowych instalacji gazowych, ale i usługami opiekuńczymi. Natomiast 

„Pasieka” z Poznania zamierza zakładać pasieki i oferować usługi „złotej rączki”, a także pośrednictwo 

pracy dla Ukraińców. „Poyel” będzie prowadzić salon tatuażu oraz pracownię krawiecką. 
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Konferencja „Ekonomia społeczna wzmacniająca rozwój regionalny” 

 

W dniach 15-16 października odbyła się w Łodzi międzynarodowa konferencja pod tytułem: 

„Ekonomia społeczna wzmacniająca rozwój regionalny". Przedstawiciele Fundacji Barka wzięli udział 

w drugim dniu konferencji w panelu dyskusyjnym: „Doświadczenia organizacji prowadzących 

przedsiębiorstwa społeczna - czy istnieje przepis na sukces?". W panelu przedstawione zostały 

przedsiębiorcze działania Fundacji Barka na przykładzie budowania Centrów Integracji Społecznej, 

istniejącego gospodarstwa ekologicznego oraz ośrodków wypoczynkowych, a także tworzonych 

spółdzielni socjalnych. Odpowiadając na zadanie w tytule panelu pytanie o przepis na sukces, 

przedstawiciele Barki opowiedzieli o budowanym od 5 lat modelu tworzenia partnerstw lokalnych na 

rzecz przedsiębiorczości społecznej. To świadomi i odpowiedzialni członkowie partnerstw lokalnych 

są przepisem na sukces przedsiębiorstw społecznych. Kluczowym elementem są również osoby 

prowadzące przedsiębiorstwa społeczne czy im pomagające. Ważne, aby były to osoby o silnym 

kręgosłupie moralnym, które rozumieją, że przedsiębiorczość społeczna ma służyć tworzeniu miejsc 

pracy, a nie bogaceniu się. Bardzo ważne jest również przygotowanie przyszłych przedsiębiorców, 

które nie może polegać na formalnych szkoleniach, a musi to być codzienna wspólna praca, uczenie 

się poprzez praktykę, tworzenie odpowiedzialności w zespole. Na przykładzie tworzonych przez Barkę 

w Poznaniu spółdzielni socjalnych, m.in. restauracji „Wspólny Stół" (spółdzielnia osób prawnych), 

wielobranżowej spółdzielni „Feniks" czy budowalnej spółdzielni „Orzeł", pokazane zostały wyzwania, 

przed jakimi stoją przyszli spółdzielcy. Tu wymienione zostały ściśle określone nakłady finansowe,               

o które spółdzielcy mogą się starać; brak doświadczenia w prowadzeniu przedsiębiorstwa, a co za 

tym idzie słaba znajomość przepisów oraz procedur rejestracji spółdzielni oraz wyzwania związane               

z utrzymaniem jedności w zespole i ustaleniem wspólnego kierunku przyszłego przedsiębiorstwa.                   

O sukcesie przedsiębiorstwa społecznego będą decydować wszystkie te czynniki. 

 

Konferencja „Partnerstwo lokalne – razem na rzecz społeczności” 

 

29 października 2014 r. w Poznaniu, odbędzie się w konferencja dotycząca budowania partnerstwa 

lokalnego. Konferencja będzie doskonałą okazją do bliższego przyjrzenia się tematyce partnerstwa                 

i jego istotnej roli w rozwiązywaniu problemów społecznych.  

Konferencja złożona będzie z dwóch części: plenarnej oraz warsztatowej. W pierwszej, uczestnicy 

będą mogli, m. in. zapoznać się z tematyką partnerstwa, traktowaną jako element zarządzania oraz z 

rolą liderów w budowaniu partnerstwa lokalnego. Przedstawione zostaną także dobre praktyki 

rekomendowane przez Fundację Barka i Centrum PISOP. W części warsztatowej uczestnicy                           

w zależności od swoich zainteresowań i potrzeb będą mogli wybrać jeden z trzech bloków 

tematycznych. Konferencja kierowana jest do przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni 

socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów 

terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych z Poznania i powiatów: poznańskiego, 

gnieźnieńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, 

śremskiego i wrzesińskiego. 

Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do 24 października mailem na adres: konferencja@pisop.org.pl 

lub faksem pod nr tel. 61/851 91 34. Zapraszają Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka i Centrum PISOP 

współrealizujące projekt pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”. Dzięki dofinansowaniu ze 
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środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w spotkaniu jest 

bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy na: www.barka.pl 

 

Walne Zebranie Związku Sieci Współpracy Barka 

 

Zarząd Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka serdecznie zaprasza Członków na Walne Zebranie 

w dniu 10 listopada 2014 w auli Szkoły Barki, ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu, o godz. 14.00                    

w pierwszym terminie oraz o godz. 14.30 w drugim terminie. W programie, m.in.: przedstawienie 

kandydatów na członków oraz głosowanie nad przyjęciem nowych członków do Sieci Barka,  

informacja o realizacji projektów „Obywatelska Wielkopolska” i „Profesjonalna Sieć – Profesjonalne 

Organizacje” oraz afrykańskich. Ponadto przedstawione zostaną plany rozwoju przedsiębiorczości 

społecznej w oparciu o hodowlę owiec oraz sprawy związane z Osiedlem Liderów. Wcześniej, o g. 11 

zapraszamy do katedry poznańskiej na mszę św. z okazji jubileuszu 25-lecia Fundacji Barka                           

w połączeniu ze Świadectwami Liderów. Szczegółowy program w załączeniu. 

 

Drabina Jakubowa 

 

Trwa zbieranie wniosków do kolejnej edycji konkursu o Nagrodę Drabiny Jakubowej. Zachęcamy do 

przysyłania kandydatur. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 11 listopada. 

 

Polska pomoc rozwojowa 2015 

 

Do 4 listopada 2014 r. można składać wnioskować o fundusze w ramach „Konkursu – Polska pomoc 

rozwojowa 2015“ organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W Konkursie można 

zdobyć dofinansowanie na realizację projektów na rzecz Białorusi, Gruzji, Mołdawii, niektórych 

regionów Ukrainy, Afryki Wschodniej – w tym Etiopii i Kenii, a także Autonomii Palestyńskiej, 

Kirgistanu i Tadżykistanu. Szczegółowe informacje: www.polskapomoc.gov.pl  

 

Pożyczki TISE 

 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA,  9 października obniżyło koszt pożyczek z ES 

Funduszu TISE (pożyczki dla ekonomii społecznej). Teraz ich oprocentowanie będzie wynosiło 1,13%, 

a w szczególnych przypadkach będzie jeszcze niższe i wyniesie 0,56%. Dzieje się tak dlatego, że Rada 

Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe, na podstawie których skonstruowane jest 

oprocentowanie  pożyczek TISE. Poprzednie zmiany stóp  miały miejsce w lipcu ubiegłego roku. 

Jak można otrzymać niskooprocentowaną pożyczkę TISE?  Aby móc ubiegać się o pożyczkę 

organizacja  powinna należeć do określonej grupy podmiotów ekonomii społecznej. Trzeba określić  

przedsięwzięcie, na które ma być przeznaczona pożyczka. Założeniem ES Funduszu jest dostarczenie 

kapitału pożyczkowego na rozwój działalności gospodarczej i to właśnie na ten cel powinno być 

ukierunkowane przedsięwzięcie. Jeżeli jest  problem z doprecyzowaniem swojego pomysłu na rozwój 

lub potrzeba fachowej oceny rentowności swojego przedsięwzięcia, to warto w pierwszej kolejności 

skorzystać z usług doradczych, np. w lokalnych Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dla 

naszego makroregionu, w skład którego wchodzą województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie                   

i wielkopolskie, zostało jeszcze do rozdysponowania 4 mln złotych. Wsparcie otrzymały, m.in.: 

http://www.polskapomoc.gov.pl/
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Fundacja Aktywności Lokalnej z Puszczykowa, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Kwant                              

z Odolanowa, Fundacja „Olendrzy dla Polski” z Prusimia, Spółdzielnia Socjalna Anima, Fundacja 

Instytut Rozbitek z Poznania , Spółdzielnia Socjalna „Pomost” ze Słupi, Spółdzielnia Socjalna „Arka”                    

z Gostynia, a ostatnio także Stowarzyszenie Integracji Społeczności Lokalnych „Wielkopomoc”                    

z Lwówka. Szczegółowe informacje: www.tise.pl, www.esfundusz.pl 

 

Konkurs Ministerstwa Sportu 

 

Do dnia 24 listopada można składać wnioski o dofinansowanie na rzecz wspierania  rozwoju turystyki 

polskiej, w tym, m.in. rozwoju różnych dziedzin gospodarki turystycznej, np. turystyki wiejskiej                    

i ekoturystyki. Szczegółowe informacje: www.msport.gov.pl lub Departament Turystyki, ul. 

Senatorska 14, tel. 22/244 73 08, 22/244 31 97. 

 

Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych 

 

Minister Sprawiedliwości ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: 

„Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych                          

i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin” realizowanego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do                 

31 grudnia 2015 r. w ramach dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej. Oferty należy składać do 7 listopada 2014. Szczegółowe informacje: 

www.ms.gov.pl 

 

 

Serdecznie pozdrawiam! 

 

Barbara Sadowska 

 

 
 

 

                                                             

 


