
                                                  

 

 
                                

 
 

 
 

 

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Sprawozdanie ze spotkania w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum 
Ekonomii Solidarnej”  

nr projektu POKL.07.02.02-30-009/12 
 

Miejsce wyjazdu: Nekla, Urząd Miasta i Gminy 

Cel wyjazdu: I spotkanie partnerstwa w Nekli 

Termin: 26.09.2013 

Godziny wyjazdu: od 9.00 do 13.20 

Eksperci na 

spotkaniu: 
BRAK 

Temat spotkania: Powołanie partnerstwa lokalnego w Nekli, prezentacja założeń 

projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Społecznej. 

Opis przebiegu:     W spotkaniu uczyło 10 osób, w tym Pan Burmistrz Nekli Karol 

Balicki, przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Rady Gminy 

i organizacji obywatelskich z Gminy. 

    Spotkanie rozpoczął Pan Burmistrz. Odnosząc się do spotkania 

informacyjnego, które odbyło się w Lipcu podziękował Fundacji 

Pomocy Wzajemnej Barka za zainteresowanie gminą Nekla. 

Następnie przedstawił zebranych i przekazał głos kierowniczce 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Pani Agnieszka Janaszak-Staszak 

przedstawiła podstawowe problemy społeczne gminy i ich skale. 

Po tym wprowadzeniu, głos oddano przedstawicielom Fundacji 

Pomocy Wzajemnej Barka. 

    Pierwszy głos zabrał Pan M.Małach, który w projekcie 

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej zajmuje się 

powoływaniem Spółdzielni Socjalnych. W swoim pierwszym 

wystąpieniu przedstawił on historie i dorobek fundacji. Przez 25 

lat fundacja podlegała ciągłemu rozwojowi zajmując się 

reintegracją osób wykluczonych na coraz większą skale. W tym 

czasie powołano wiele mniejszych instytucji. Ten rozwój ciągle 

postępuje, czego dowodem jest otwarcie Wielkopolskiego 

Centrum Ekonomii Solidarnej To właśnie relacja z tego 

wydarzenia podsumowała prezentacje Pana Małacha. 

   Następnie zebrani wysłuchali prezentacji animatora partnerstw 

lokalnych w projekcie Mieszka Pospiecha. Wystąpienie to miało 



                                                  

 

 
                                

 
 

 
 

 

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

na celu przybliżenie idei partnerstwa lokalnego. Przedstawiono 

definicje takiej instytucji, jej cele korzyści, jakie poszczególni 

partnerzy mogą uzyskać dzięki uczestniczeniu w nim. Nie 

zabrakło też podania zagrożeń i problemów, jakie mogą się 

pojawić przy budowie partnerstwa lokalnego. Cała prezentacja 

uzupełniania była przez konkretne doświadczenia już istniejących 

partnerstw, w których budowie uczestniczyła Fundacja Barka w 

szczególności czarnkowsko-trzcianeckiego i gminy Lwówek. 

    Kolejną częścią spotkania prowadził Marcin Sadowski, 

specjalista ds. ekonomii społecznej. Przedstawił on możliwości 

wsparcia istniejących stowarzyszeń, a także budowy nowych w 

ramach projektu. Prelegent przekazał również wiedzę dotyczącą 

instytucji Centrum Integracji Społecznej, której był dyrektorem 

przez 2 lata. 

    Po 10 min przerwie głos zabrał ponownie Pan Małach. Tym 

razem w swej prezentacji skupił się na swoim zadaniu w 

projekcie: Spółdzielniach Socjalnych. Specyfika tych 

przedsiębiorstw społecznych, proces ich powoływania i 

możliwości wsparcia, które mogą one uzyskać min. w projekcie 

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, a także ich 

przykłady to tematy, które możliwie obszernie Pan Maciej 

przedstawił zebranym. 

    Ostania częścią spotkania była debata, którą rozpoczął Pan 

Burmistrz. Odniósł się do wszystkich 3 prelegentów. Szczególne 

zainteresowanie wykazał budą partnerstwa lokalnego, które jak 

stwierdził może być bardzo skutecznym narzędziem 

usprawniającym prace jego urzędu i kontakt z mieszkańcami. Jak 

przyznał Pan burmistrz temat Centrum Integracji Społecznej, był 

mu wcześniej słabiej znany, ale po tym spotkaniu chętnie 

przyjrzy się możliwością budowy takiej instytucji i uważa, że to 

mogło by to być pierwsze zadnie partnerstwa. Następnie głos 

zabierali inni uczestnicy. Pytano min. o szczegóły działalności 

Centrów Integracji Społecznej, czy Spółdzielni Socjalnych. 

Spotkanie zakończono zgodną deklaracją uczestników dotyczącą 
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pomocy w budowie partnerstwa i doproszeniu kolejnych 

partnerów na następne spotkania. 

Rezultaty 

spotkania: 

Ustalono, że kolejne spotkanie powinno odbyć się jeszcze w 

październiku, a jego tematem powinno być wsparcie budowy 

Centrum Integracji Społecznej. 

 


