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Drodzy Członkowie Sieci Barka! 

 

Wiosna rozpędziła się na dobre, przynosząc nowe inspiracje i okazje do rozwoju. Rozpoczął się dla 

nas intensywny okres zmian, siania nowego i transformacji dotychczasowych zasad działania Sieci 

Barka. 

 

Spotkanie Liderów i wybory we Władysławowie 

 

We wtorek, 7 kwietnia odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 

Stowarzyszenia Pomocy i Integracji Bezrobotnych „Lepsza Przyszłość” w 

domu we Władysławowie, pierwszej siedzibie Fundacji Pomocy 

Wzajemnej Barka. Spotkanie odbyło się w łączności z wielkanocnym 

spotkaniem liderów Barki.  Podczas spotkania omówiono wyzwania 

stojące przed liderami Barki, przypomniano Osobę, zmarłej w grudniu minionego roku, Liderki 

Wspólnoty we Władysławowie  – Anny Polańskiej, podsumowano dotychczasową działalność,                       

a przede wszystkim dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia Lepsza Przyszłość” oraz 

omówiono plany na przyszłość. Nowy zarząd Stowarzyszenia tworzą: Andrzej Sydoruk – prezes, 

Małgorzata Matoszka – wiceprezes, Tomasz Flinik – skarbnik, Katarzyna Luch- sekretarz oraz Ligia 

Danuta Banaszak – członek zarządu.  W skład komisji rewizyjnej weszli: jako przewodniczący – Jerzy 

Stuglik oraz Tadeusz Pawłowski Piotr Szymański. Powołano również sąd koleżeński w składzie: 

Stanisław Szczerba, Tomasz Patan, Janusz Smura oraz Anna Łowicka Kamińska. Wszystkim serdecznie 

gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji planów! 

 

 

O przedsiębiorczości społecznej we wschodniej Afryce  

 

W dniu 14 kwietnia 2015 roku przedstawiciele 

Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, Barki UK, Barki 

NL oraz INISE wzięli aktywny udział w seminarium             

w Parlamencie Europejskim w Brukseli, którego 

organizatorem i gospodarzem był europoseł Bogdan 

Wenta. Tematem przewodnim seminarium był 

rozwój przedsiębiorstw społecznych we wschodniej 

Afryce, w ramach partnerstwa Afryka-Europa przy                 
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udziale diaspory afrykańskiej. Seminarium miało na celu omówienie projektu: „Tworzenie                                

i wzmacnianie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju gospodarki społecznej i tworzenia 

przedsiębiorstw społecznych we wschodniej Afryce". Projekt ten został opracowany przez polskich 

europosłów i uzyskał pozytywną ocenę Komisji Europejskiej. Fundacja Barka oraz diaspora afrykańska 

w Wielkiej Brytanii brały udział w opracowaniu idei projektu. Wyznaczonym przez Komisję Europejską 

liderem projektu został British Council, którego przedstawiciel, Krzysztof Jurek, opowiedział                          

o szerokiej działalności British Council, m.in. w zakresie przedsiębiorczości społecznej. Projekt ma na 

celu tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w Kenii i Etiopii oraz opiera się                     

o współpracę z diasporą afrykańską i krajami młodych demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Wśród panelistów byli przedstawiciele Komisji Europejskiej: Hans Stausboll i Antti Pekka Karhunen, a 

także Barbara Sadowska, wiceprzewodnicząca Fundacji Barka, której przypadło w udziale 

podsumowanie seminarium i Baiba Dhidha Mjidho - sekretarz generalny INISE i przedstawiciel 

diaspory afrykańskiej w Wielkiej Brytanii.  

 

Inauguracja Społecznego StarUpa Fundacji Ashoka 

 

W środę, 15 kwietnia, reprezentacja Sieci 

Barka wzięła udział w inauguracji Konkursu 

Społeczny StarUp, który zainicjowali: 

Fundacja Ashoka – Innowatorzy dla Dobra 

Publicznego i UniCredit Foundation we 

współpracy z Bankiem PEKAO S.A. Podczas  

spotkania można było poznać 

przedsiębiorców społecznych, którzy                      

z sukcesem od lat prowadzą 

przedsiębiorstwa społeczne w Polsce, jak i na 

rynku europejskim i zaczerpnąć z ich 

prezentacji i działań pomysły. Wśród tych przedsiębiorstw wyróżniona została Fundacja Pomocy 

Wzajemnej Barka. Maria Sadowska w panelu zaprezentowała zebranym gościom działalność Fundacji 

Barka w Polsce i na świecie, ale przede wszystkim opowiedziała o podejmowanych w Sieci Barka 

działaniach przedsiębiorczych, w tym o tworzonych spółdzielniach socjalnych oraz 

przedsiębiorstwach społecznych, takich jak spółdzielnia socjalna Wspólny Stół, gospodarstwo 

ekologiczne oraz ośrodek wypoczynkowy w Chudobczycach, a także schronisko dla bezdomnych 

psów prowadzone przez Stowarzyszenie „Wielkopomoc” w Posadówku. Zgromadzeni goście                           

z ogromnym entuzjazmem przyjęli zaprezentowany o działaniach Barki film przygotowany przez bank 

BNP Paribas. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 15 maja. Konkurs ten adresowany jest do 

przedsiębiorców społecznych i organizacji, których działalność ma zarówno charakter społeczny jak                        

i biznesowy, a ich pomysły na przedsiębiorstwa społeczne są nie tylko twórcze, ale i prowadzą do 

konkretnych, odczuwalnych zmian społecznych. W konkursie wyłonionych zostanie 10  

przedsięwzięć, które otrzymają kompleksowe wsparcie doradcze i finansowe w dwóch kategoriach: 

 akcelerator – czyli „przyspieszenie” działalności już istniejącego przedsiębiorstwa; 

 przekształcenie pomysłu na biznes społeczny w konkretny biznesplan 

Szczegółowe informacje: http://www.spolecznystartup.pl 

 

http://www.spolecznystartup.pl/
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Warsztaty Tworzenie Rad Działalności Pożytku Publicznego 

 

W dniach 23-24 kwietnia, przedstawiciele organizacji obywatelskich                      

i jednostek samorządu terytorialnego wzięli udział w warsztatach, podczas 

których zapoznali się z organizacją i funkcjonowaniem rad działalności 

pożytku publicznego, zasadami  współpracy z partnerami społecznymi oraz 

budowania partnerstw lokalnych. Rozmawiano także o animacji społecznej 

i rzecznictwie, centrach integracji społecznej, spółdzielczości socjalnej oraz 

zatrudnieniu wspieranym. Uczestnicy zjechali do Poznania z różnych stron Wielkopolski                        

– z Leszna, Grodziska Wlkp., Rakoniewic, Wielichowa, Chwałkowa, Wronek, Śremu, Jarosławia oraz 

Środy Wlkp. Standardy rad działalności pożytku publicznego szczegółowo omówiła Anita Łukowiak               

– specjalista ds. wdrażania standardów RDPP i zarazem przewodnicząca gorzowskiej RDPP.                             

O codzienności i wyzwaniach w tworzeniu partnerstw lokalnych oraz możliwościach tkwiących                     

w prawidłowo rozwijanej przedsiębiorczości społecznej opowiedziały: Lidia Węsierska-Chyc, szefowa 

biura Sieci Barka oraz Barbara Sadowska wiceprzewodnicząca Fundacji Barka.  

 

Nagroda dla Stowarzyszenia Wielkopomoc 

 

Centrum PISOP przyznało nagrody w konkursie „Działania Godne Uwagi”. Jak czytamy na stronie 

internetowej organizatora - ocenie podlegało 112 zgłoszonych działań. Najwięcej inicjatyw 

konkurowało w subregionie leszczyńskim (37) oraz poznańskim (35). Głosowanie na profilu Centrum 

PISOP na facebooku również przyniosło wiele wrażeń i emocji, w dwóch subregionach walka trwała 

do ostatniej chwili. Zwycięskie inicjatywy otrzymały możliwość promocji swoich działań                                                                                 

w ,a wszystkie zgłoszone w Konkursie 

działania zostaną opisane w publikacji 

„Działania Godne Uwagi”.                                   

Z przyjemnością informujemy, że 

jednym z laureatów konkursu, w 

subregionie poznańskim, jest 

Stowarzyszenie Wielkopomoc                          

z Posadówka, za działanie „Bezdomni 

ludzie – bezdomnym psom”. Uroczysta 

gala i wręczenie nagród miało miejsce 

17 marca. Na zdjęciu obok – Hirek Włodarczyk z nagrodą. Serdecznie gratulujemy! 

 

 

Wizyty studyjne z nowotworzonych partnerstw lokalnych 

 

W ramach projektu „Profesjonalna Sieć-Profesjonalne Organizacje”, z wizytą studyjną do Fundacji 

Barka przybyli przedstawiciele tworzących się Partnerstw Lokalnych w Młodzianowie, Ostrowie 

Wlkp., Odolanowie, Nowym Tomyślu, Przygodzicach oraz miejscowości Sośnie. Goście zapoznali się                        

z codzienną pracą CISów, a także różnymi przejawami przedsiębiorczości społecznej.  
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Roczek CISu w Zgierzynce 

 

10-lecie Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólnoty Barka zbiega się z pierwszym rokiem 

funkcjonowania CIS-u w Zgierzynce (drugiego po CIS-ie w Chudobczycach), prowadzonego przez 

Stowarzyszenie. Stąd okazja do spotkania. We wtorek 5 maja o g. 12, rozpocznie się okolicznościowa 

konferencja. W programie, m.in.  prezentacja  działań Stowarzyszenia oraz wystąpienia uczestników 

CIS. Przesyłamy serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia z okazji jubileszy! 

 

Warsztaty partycypacyjne 

 

Przed nami ważne spotkania dot. nowych zasad funkcjonowania Sieci Barka, w tym opracowanie 

zmian w statucie, tak , aby nowi członkowie mieli możliwość wpływu na cele i sposoby działania Sieci 

oraz standardy  funkcjonowania zarówno organizacji członkowskich, jak i całej Sieci. Spotykamy się 

najpierw w poniedziałek 11 maja w Poznaniu, a następnie w weekend  od 29 do 31 maja. 

 

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 

 


