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 Roczne sprawozdanie 

 z działalności Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” 

za 2014 rok 

 

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w spra-

wie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji) 

 

 

1. Nazwa organizacji: 

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” 

 

2. Siedziba: 

Kraj POLSKA, województwo WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, miejscowość PO-

ZNAŃ 

Adres: ul. Św. Wincentego, nr 6/9, kod 61-003, poczta POZNAŃ 

 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 05.11.2002 (data utworzenia 

Fundacji – 15.01.1991r.) 

 

4. Numer KRS: 0000137089 

 

5. NIP: 782-11-46-599 

 

6. REGON: 001415387 

 

7. Dane dotyczące członków zarządu fundacji: 

TOMASZ SADOWSKI Przewodniczący Zarządu, zam. 61-686 Poznań ul. Garbary 

28/28 

BARBARA SADOWSKA Wiceprzewodnicząca Zarządu, zam. 61-686 Poznań ul. Garbary 

28/28 

EWA SADOWSKA  Sekretarz Zarządu, zam. 61-686 Poznań ul. Garbary 28/28 

ZBIGNIEW ŚCIANA Członek Zarządu, zam. 64-310 Lwówek Wielkopolski, Mar-   

                                                szewo 1  

 

KRS stan na dzień : 02.12.2010 

 

8. Cele statutowe fundacji (§ 4. statutu Fundacji): 

„Celem Fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, opuszczającym zakła-

dy karne, szpitale psychiatryczne, matkom wychowującym samotnie dzieci, dzieciom i mło-

dzieży zagrożonej, osobom uzależnionym, w ich rehabilitacji i rozwoju, w oparciu o społecz-

ną naukę Kościoła Rzymskokatolickiego. 

 

Główny kierunek działania to tworzenie, a następnie wspieranie najróżniejszych form pomocy 

wzajemnej organizowanej przez grupy formalne i nieformalne oraz osoby niepełnosprawne, 

bezdomne i jak wyżej, samym sobie i innym potrzebującym pomocy. 

 

Wymienione cele i kierunki działania Fundacja realizuje poprzez tworzenie i prowadzenie: 

- centrów organizacyjno – szkoleniowych, 

- hosteli, domów dziennego pobytu, klubów, 

- domów (opartych na zasadach rodzinnych i wspólnotowych), 
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- warsztatów szkoleniowych i produkcyjnych, 

- rehabilitacji szeroko rozumianej, 

- gospodarstw rolniczych i hodowlanych, 

- zakładów produkcyjno – handlowych (z których zyski w całości przeznaczone będą na 

rozwój różnorodnych form pomocy), 

- obiektów handlowych (jak wyżej), 

- miejsc rozwoju duchowego i kulturalnego, 

- organizowanie najróżniejszych akcji, w tym zbiórek pieniędzy na rzecz osób w ich kryzy-

sowych momentach oraz na rzecz grup formalnych i nieformalnych, działających w sze-

roko rozumianej pomocy społecznej. 

 

Działania te Fundacja będzie prowadzić w oparciu o pomoc osób, instytucji, organizacji (kra-

jowych i zagranicznych), a także organów państwowych, samorządowych, kościelnych i in-

nych.”  

 

9. Główne zdarzenia w działalności Fundacji o skutkach finansowych, tj. sprawoz-

danie merytoryczne z działalności statutowej Fundacji Pomocy Wzajemnej 

„Barka” za rok 2014 r. 

 

Fundacja Barka prowadziła w 2014 r. następujące działania: 

 

1. Udział w pięcioletnim projekcie systemowym PO KL 1.19 „Zintegrowany System 

Wsparcia Ekonomii Społecznej” Inicjatorem projektu jest Departament Pożytku Pu-

blicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a liderem Centrum Rozwoju Zaso-

bów Ludzkich. Partnerstwo w projekcie tworzyli: Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA, 

Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Instytut 

Spraw Publicznych, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Program Narodów Zjedno-

czonych ds. Rozwoju (UNDP). Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Głównym celem pro-

jektu było podniesienie poziomu rozwoju i poprawa kondycji sektora ekonomii społecznej w 

Polsce. W ramach projektu zaplanowano działania, dzięki którym wypracowane zostaną na-

rzędzia wspierające rozwój podmiotów ekonomii społecznej, profesjonalizację ich funkcjo-

nowania oraz poprawiające komunikację i wymianę doświadczeń wewnątrz instytucji otocze-

nia podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki realizacji projektu wzrośnie rozpoznawalność i 

popularność marki ekonomii społecznej. Trwałość rezultatów osiągniętych dzięki zintegro-

wanemu systemowi wsparcia zostanie zapewniona przez zrozumienie sposobu funkcjonowa-

nia podmiotów ekonomii społecznej przez interesariuszy projektu i upowszechnienie spraw-

dzonych metod działania istniejących podmiotów ekonomii społecznej. Wymiana doświad-

czeń krajowych i zagranicznych podmiotów ekonomii społecznej pomoże w wypracowaniu 

optymalnych rozwiązań dla zapewnienia trwałości funkcjonowania tychże podmiotów w róż-

nych środowiskach lokalnych. Do zadań Fundacji Barka w projekcie należało: 

- podniesienie kompetencji i wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy, integracji spo-

łecznej, ekonomii społecznej poprzez szkolenia, a także wizyty studyjne i staże; 

 

- podniesienie świadomości społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za 

pomocą narzędzi ekonomii społecznej; 

 

- wzmocnienie otoczenia instytucji ekonomii społecznej na poziomie lokalnym za pomocą 

metody budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej. 
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- Stworzenie Centrum Ekonomii Społecznej obejmującego swoim wsparciem OWESy w 4 

województwach : lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim. 

W każdym z 60 zawiązanych partnerstw  lokalnych można mówić o konkretnych rezultatach 

gospodarczych, społecznych i kulturowych. Powstały partnerstwa lokalne wraz z 

przedsiębiorstwami społecznymi w następujących województwach: 

a) lubelskim – 11 partnerstw; 

b) podkarapckim – 8 partnerstw; 

c) podlaskim - 5 partnerstw; 

d) zachodniopomorskim – 6 partnerstw; 

e) wielkopolskim - 7 partnerstw; 

f) mazowieckim - 3 partnerstwa; 

g) dolnośląskim – 2 partnerstwa; 

h) kujawsko-pomorskim – 2 partnerstwa; 

i) lubuskim – 2 partnerstwa; 

j) łódzkim – 2 partnerstwa; 

k) pomorskim - 2 partnerstwa;  

l) opolskim - 1 partnerstwo; 

m) śląskim - 3 partnerstwa; 

n) świętokrzyskim – 1 partnerstwo 

o) małopolskim -2 partnerstwa 

p) Warmia i Mazury – 4 partnerstwa 

 

Rezultaty w sferze ekonomicznej i gospodarczej : 

-  uruchomione zostały 42 centra integracji społecznej,  

- powołanych zostało 11 spółdzielni socjalnych  

- powołanych zostało 6 organizacji obywatelskich,  

-powstał 1 zakład aktywności zawodowej ,  

- zaadoptowanych  zostało 50 lokali, pomieszczeń dla funkcjonowania w/w instytucji oraz  

zakupione zostały sprzęty, maszyny i narzędzia (łącznie pozyskane kwoty na adaptację po-

mieszczeń i wyposażenie  powstałych w Partnerstwach CIS-ów  wynoszą ponad 15 mln zł.  

- utworzone zostało ponad 1400 miejsc pracy dla osób długotrwale  bezrobotnych (1100 w 

ramach tzw. zatrudnienia socjalnego oraz 300 w ramach umów o pracę);  

- każde z centrów utrzymuje się głównie w oparciu o wypracowane środki na  lokalnym ryn-

ku, oraz o kontraktację usług CIS w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej  przez OPS w 

ramach projektów systemowych;  

W sferze społecznej należy zwrócić uwagę na: 

-  ilość nowych kooperacji, relacji pomiędzy partnerami  którzy dotychczas nie współpraco-

wali, (ponad 1700 partnerów wzięło udział w spotkaniach Partnerstw Lokalnych w okresie 

2009-2014, z 60 gmin/powiatów, z 16 województw Polski );  

- integrację społeczno-zawodową osób dotychczas wykluczonych, które „wychodzą” po la-

tach z systemu pomocy społecznej (ponad 1000 osób).  
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- nastąpiła integracja lokalnych rynków zleceń, których solidarny charakter podkreślają stop-

niowo wdrażane procedury przetargowe z klauzulami społecznymi; 

 - poręczenia gmin lub osobiste wójtów/burmistrzów dla osób korzystających z dotacji PUP 

na założenie spółdzielni socjalnych;  

-uruchomienie w gminach funduszy lokalnych na wsparcie pierwszych 3-ch miesięcy działal-

ności CIS w sytuacji braku wsparcia od marszałka danego województwa np. w dolnośląskim; 

- w większości w/w partnerstw powstało centrum integracji społecznej, a w niektórych nawet 

dwa, dające możliwości tzw. zatrudnienia socjalnego grupom od 20 (np. Adamów) – do 260 

osób (np. Częstochowa). Każde centrum rozpoczynało swoją działalność od remontu obiek-

tów, które z reguły zostały użyczone lub przekazane przez gminę na ten cel. Powstawały też 

spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia i fundacje; 

- powstały zintegrowane systemy wsparcia we wspólnotach lokalnych umożliwiające kształ-

towanie ścieżek włączenia społeczno-gospodarczego osób poprzez CIS do spółdzielni socjal-

nych, zatrudnienia wspieranego w firmach, działalności gospodarczej organizacji obywatel-

skich, staży zawodowych, robót publicznych itp. 

W sferze kulturowej w partnerstwach lokalnych dokonało się przewartościowanie systemów 

wartości z indywidualistycznych i konkurencyjnych na, w większym stopniu, prospołeczne,  

związane z dobrem wspólnym, zrównoważonym rozwojem, dbałością o rozwój osób i środo-

wisk, szczególnie tych w trudnej sytuacji, zagospodarowywaniem wspólnej przestrzeni,  dba-

łości o przyrodę, tradycję, ekologię  itp.  

 

Lista utworzonych Centrów Integracji Społecznej w Partnerstwach Lokalnych: 

1. Sanok - zatrudnienie socjalne dla 30 osób  

2. Lubaczów - zatrudnienie socjalne dla 35 osób  

3. Kolbuszowa - zatrudnienie socjalne dla 20 osób 

4. Jarosław - zatrudnienie socjalne dla 40 osób 

5. Dębica - zatrudnienie dla 20 osób 

6. Pilzno - zatrudnienie dla 20 osób 

7. Krosno – w trakcie uruchamiania 

8. Ulhówek – zatrudnienie socjalne dla 30 osób 

9. Adamów – zatrudnienie socjalne dla 35 osób 

10. Komarów – zatrudnienie socjalne dla 30 osób 

11. Hrubieszów – zatrudnienie socjalne dla 40 osób 

12. Biała Podlaska – zatrudnienie socjalne dla 30 osób 

13. Suwałki – zatrudnienie socjalne dla 15 osób 

14. Krasnopol –  zatrudnienie socjalne dla 20 osób 

15. Giby – w trakcie uruchamiania 

16. Kłodzko – zatrudnienie socjalne dla 30 osób 

17. Krosnowice – zatrudnienie socjalne dla 20 osób 

18. Kamieniec Ząbkowicki - zatrudnienie socjalne dla 110 osób 

19. Kędzierzyn Koźle - w trakcie uruchamiania 

20. Częstochowa (prowadzone przez Fundację Feniks); zatrudnienie socjalne dla 130 osób  

21. Częstochowa ( prowadzone przez gminę); zatrudnienie socjalne dla 130 osób 

22. Żarnów ( w trakcie uruchamiania) 

23. Krobia – zatrudnienie socjalne dla 20 osób 

24. Borek Wlkp. ( w trakcie uruchamiania) 

25. Smołdzino – zatrudnienie socjalne dla 25 osób 

26. Złocieniec – zatrudnienie socjalne dla 40 osób 
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27. Grajewo – zatrudnienie socjalne dla 15 osób 

28. Marki – zatrudnienie socjalne dla 20 osób 

29. Legionowo – w trakcie uruchamiania 

30. Sarnaki – w trakcie uruchamiania 

31. Odolanów – zatrudnienie socjalne dla 70 osób 

32. Kawęczyn – ( CIS przekształcony na Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej dla 30 

osób niepełnosprawnych) 

33. Dobiegniew – zatrudnienie socjalne dla 30 osób; 

34. Inowrocław – zatrudnienie socjalne dla 25 osób 

35. Nielisz – zatrudnienie socjalne dla 30 osób 

36. Potęgowo – zatrudnienie socjalne dla 60 osób 

37. Wsie łaszczyńsko- hazackie ( w trakcie uruchamiania) 

38. Jeleśnia – zatrudnienie socjalne dla 25 osób 

39. Jerzmanowice w trakcie uruchamiania 

40. Tarnów (2 CIS-y  w trakcie uruchamiania) 

41. Giżycko ( w trakcie uruchamiania) 

42. Pisz ( w trakcie uruchamiania) 

 

 

Lista utworzonych spółdzielni socjalnych w ramach Partnerstw Lokalnych: 

1. Spółdzielnia socjalna osób prawnych w Laszkach – ok. 20 miejsc pracy 

2. Spółdzielnia Socjalna osób prawnych w Lubaczowie – 5 miejsc pracy 

3.  Spółdzielnia Socjalna Kwant w Odolanowie – 10 miejsc pracy 

4. Spółdzielnia Socjalna w Zarzeczu – 5 miejsc pracy 

5. Spółdzielnia Socjalna w Piszczacu – 5 miejsc pracy 

6. Spółdzielnia Socjalna w Białej Podlaskiej – 5 osób 

7. Spółdzielnia Socjalna osób prawnych  w Częstochowie – 10 miejsc pracy 

8. Spółdzielnia Socjalna w Kępnie – 5 miejsc pracy 

9.  Spółdzielnia socjalna Warcisław w Kamieniu Pomorskim – 10 miejsc pracy 

10.  Spółdzielnie socjalna „Promyk Nadziei” w Opocznie – uruchomienie nowego działu 

tj. sklepu ze zdrową żywnością – 3 miejsca pracy 

11.  W ramach spotkań Partnerstw Lokalnych w zachodniopomorskim wsparte zostały 

procesy przygotowania lokalnego rynku dla powstających (w ramach projektu „Nieza-

leżne, samodzielne spółdzielnie socjalne”), spółdzielni socjalnych: w Pyrzycach, Ba-

niach, Białogardzie, Goleniowie (łącznie 7 spółdzielni socjalnych, 40 miejsc pracy; 
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Grupy inicjatywne spółdzielni socjalnej: 

1. W Rososzu – 5 miejsc pracy  

2. W Tucznej – 5 miejsc pracy  

 

W ramach Partnerstw Lokalnych powstały stowarzyszenia i fundacje: 

1. Stowarzyszenie Semafor w Złocieńcu 

2. Stowarzyszenie Dostępnego Budownictwa w Chudopczycach 

3.  Fundacja Feniks w Częstochowie 

4. Fundacja CIS Ziemi Kozielskiej 

5.  Stowarzyszenie Przystań Mieniany 

6. Fundacja Wskazówka 

W ramach projektu w roku 2014 zawarto 10 porozumień o powołaniu partnerstw lokalnych ( 

włącznie w ramach projektu powstało 60 partnerstw lokalnych). Zawarcie porozumienia 

świadczy o przejściu przez partnerstwo całej ścieżki wsparcia poprzez : spotkania informa-

cyjne, spotkania szkoleniowe, spotkania eksperckie, krajowe wizyty studyjne w podmiotach 

ekonomii społecznej, staże, zagraniczne wizyty studyjne we Włoszech, Irlandii, Niemczech w 

spółdzielniach socjalnych. W spotkaniach partnerstw uczestniczyło około 1500 osób. Celo-

wość, system oraz różnice pomiędzy poszczególnymi partnerstwami opisane zostały w publi-

kacji „Partnerstwa lokalne jako istotny element rozwoju przedsiębiorczości społecznej” wy-

danej w ramach realizowanego projektu. Realizowany projekt ożywił i zintegrował różnorod-

ne podmioty funkcjonujące na danym terenie. Podpisanie porozumienia o powołaniu partner-

stwa poświadcza chęć działania dla wspólnego dobra, a jednocześnie stwarza sprzyjające wa-

runki do powstawania spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji 

społecznej lub organizacji pozarządowych. 

  

2. Rozwój przedsiębiorstwa społecznego w oparciu o duże gospodarstwo ekologiczne. 

Fundacja „Barka” prowadzi gospodarstwo ekologiczne w Chudobczycach. Wszystkie dotych-

czasowe zyski są reinwestowane w rozwój gospodarstwa. W ramach gospodarstwa prowa-

dzony jest wynajem lokali rekreacyjno-edukacyjnych. 

 

 Fundacja Barka jest też współzałożycielem spółki pożytku publicznego ( spółka z.o.o)  pn. 

„Diakonijna Spółka Zatrudnienia”, której założycielami, obok Barki, są Gmina Kwilcz, Ko-

ściół augsbursko-reformatorski, Stowarzyszenie dla Ludzi i Środowiska. Wszystkie zyski są 

reinwestowane w rozwój wspólnoty lokalnej. Nadwyżka bilansowa została przeznaczona na 

budowę 7 mieszkań dla osób bezdomnych i będących w trudnych sytuacjach życiowych, 3 

mieszkania dla osób bezdomnych, 4 dla samotnych matek i rodzin. Inwestycja jest w trakcie 

uruchamiania. 
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3. Projekt POKL 7.2.2 „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” ( 1.01. 2013 – 

30.06. 2015 r.) 

Projekt realizowany na terenie województwa wielkopolskiego w ramach partnerstwa Fundacji 

BARKA z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Lokalnych ( PISOP), w którym Fundacja 

Barka jest liderem. 

 

W ramach projektu powołano 15 partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej oraz 11 

spółdzielni socjalnych tj. 2 spółdzielnie socjalne założone przez osoby prawne: „Wspólny 

Stół” i „Dobra Kawiarnia” w Poznaniu  oraz spółdzielnia socjalna „Do Syta” w Śremie, „Mo-

sinianka”, spółdzielnie socjalne „Orzeł”,  Ab-Owo, „Poyel”, „Pasieka. Optymalni w działa-

niu” w Poznaniu, „An Vacuum” w Gnieźnie, , Eko-Przemiana” we Wronkach oraz spółdziel-

nia socjalna „Nowator” w Posadówku. 

Została określona oraz  uspójniona ścieżka tworzenia spółdzielni socjalnych,  które powsta-

wały w ramach przygotowywania środowisk w partnerstwach lokalnych, w  których możli-

wości zleceń oraz wsparcia dla SS przez członków tworzących  partnerstwa lokalne oraz no-

wo utworzonych PES-ów są większe niż na komercyjnym rynku. Realizowane było wsparcie 

szkoleniowo-doradcze, wsparcie finansowe dla ss, wsparcie pomostowe dla ss oraz promocja 

przedsiębiorstw społecznych . OWES działał na terenie subregionu poznańskiego tj.  10 po-

wiatów + m. Poznań.   

 

Zostały zebrane informacje na temat. 65 gmin  w  11  powiatach  pod kątem istniejących 

podmiotów ekonomii społecznej: CIS, KIS, ZAZ, WTZ, organizacji obywatelskich, spół-

dzielni socjalnych oraz nowych PES oraz  innych OWES -ów. Zebrane dane  posłużyły oce-

nie kondycji społecznej gospodarki rynkowej w subregionie poznańskim oraz pozyskiwania 

przykładów dobrych praktyk. Zostały również nawiązane kontakty z CIS- ami, KIS-ami, 

OPS-ami na obszarze realizacji projektu m.in.: CIS w Szamotułach, Sierakowie, Kwilczu, 

Chudobczycach, Pniewach i Poznaniu.  Zainicjowano też tworzenie CIS w Rogoźnie, w Ob-

ornikach, Jarosławcu k/ Środy oraz w Ryczywole. 

 

 

4. Fundacja Barka, jako pierwsza w Polsce, wydaje Gazetę Uliczną. Jest to pismo nowej 

ekonomii społecznej, należące do Międzynarodowej Sieci Gazet Ulicznych. Założona w 1994 

r., Międzynarodowa Sieć Gazet Ulicznych (International Network of Street Papers, INSP) jest 

globalną siecią, działającą na rzecz przedsiębiorczych rozwiązań problemów ubóstwa. Sieć 

wspiera blisko 100 gazet w 40 krajach, rozsianych na 6 kontynentach. Jej założenia mieszczą 

się w ramach samopomocy, przedsiębiorczości społecznej i niezależnej informacji, dzięki 

czemu może, bez barier, dotykać korzeni sprawiedliwości społecznej. Gazety uliczne są nie-

zależnymi pismami, sprzedawanymi przez osoby bezdomne i doświadczone ubóstwem na 

ulicach całego świata. Od początku swojego istnienia gazety pomogły około 250 000 zmargi-

nalizowanych osób w zdobyciu zarobku, czyniąc jednocześnie ich głos słyszalnym. Rocznie 

gazety te są czytane przez 100 milionów czytelników, co sprawia często, że to co lokalne, 

staje się światowe. Fundacja Barka wydaje nowy numer Gazety Ulicznej co pół roku w licz-

bie 4 tys. egzemplarzy. Gazeta jest sprzedawana przez osoby bezdomne i bezrobotne na uli-

cach m. Poznania (pod marketami, w tramwajach, na Starym Rynku itd.). Dochód ze sprzeda-

ży Gazety w 40% trafia do sprzedawcy, reszta jest przeznaczana na skład i wydruk nowego 

numeru. Autorzy tekstów są wolontariuszami – nie otrzymują wynagrodzenia. W Gazecie 

dominuje tematyka ekonomii społecznej, sprawy społeczne, ale także kultura, historia, sport 

etc. 
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5. Inwestycje: budowa 2 budynków edukacyjnych w Poznaniu na realizację zadań w za-

kresie Wielkopolskiego Centrum Gospodarki Solidarnej. Całość zrealizowanej inwestycji 

wyniosła 4 696 368,84zł. Inwestycja została rozliczona i zaakceptowana przez Urząd Mar-

szałkowski. 

Budowa była współfinansowana ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-

racyjnego i Fundacji Velux. Inwestycję zrealizowano więc ze środków publicznych i dotacji 

otrzymanej od prywatnych osób. 

Nowo zrealizowane budynki zapewniają zaplecze dla realizacji zadań związanych z rozwo-

jem ekonomii społecznej, prowadzeniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, funkcjo-

nowaniem 2-ch centrów integracji społecznej na tym terenie. Oprócz pomieszczeń edukacyj-

nych i biurowych funkcjonują również pomieszczenia hotelowe i zaplecze gastronomiczne. 

Stanowią one istotny element w edukacji uczestników Centrum Integracji Społecznej w ra-

mach praktyk i staży. 

 

6. Centrum Integracji Społecznej 

W ramach Centrum Fundacja przyjęła średnio miesięcznie 25 osób. W  Centrum prowadzone 

były warsztaty : budowlano-remontowy, recyklingowo-porządkowy, handlowy i gastrono-

miczny. Uczestnicy poszczególnych warsztatów byli kierowani na praktyki do różnych firm i 

instytucji lub też z instruktorem realizowali konkretne zlecenia. Ten system aktywizacji 

uczestników zdecydowanie ułatwia powrót osobom bezrobotnym na otwarty rynek pracy. 

Elementem motywującym do zaangażowania uczestnika w podejmowane działania jest wy-

płacana premia motywacyjna. 

 

 

7. Rozwój sieci wsparcia migrantów zarobkowych z Polski i Europy Środkowo- 

Wschodniej borykających się z różnymi problemami (bezrobocie, bezdomność, problemy 

prawne, rodzinne, językowe, kulturowe itp.)  w Irlandii, Anglii, Holandii, Belgii, Francji, Ka-

nadzie. Współpraca w tym zakresie ze Związkiem Organizacji Siecią Współpracy Barka, 

Barką UK, Barką Irlandia, Barką Holandia, Barką Francja, Barką Kanada, oddziałem Barki w 

Niemczech. W ramach tej współpracy w latach 2007- 2014 powróciło do Polski i do innych 

krajów Europy Środkowo- Wschodniej ponad 12 tys. migrantów  zarobkowych. Znaczna 

część z nich została ponownie połączona z rodzinami, natomiast ok 25 % z nich zostało przy-

jętych do Wspólnot Barki, noclegowni, hosteli, schronisk, gdzie podjęło terapię. Część z nich 

została przyjęta do centrów integracji społecznej oraz przygotowywana do założenia spół-

dzielni socjalnej. 

 

8.  Fundacja Barka jest inicjatorem i współzałożycielem Międzynarodowej Sieci Inno-

wacyjnych Przedsiębiorstw Społecznych ( INISE), założonej w Brukseli. Założycielami 

Sieci jest 6 organizacji afrykańskich i 8 europejskich. Fundacja Barka wraz z INISE współ-

pracuje z Parlamentem Europejskim, Europejskim Komitetem Społeczno-Ekonomicznym, z 

diasporą afrykańską w Europie i organizacjami afrykańskimi w sprawie rozwoju społecznej 

gospodarki rynkowej w Afryce. Przedstawiciel Fundacji Barka został przyjęty do starszyzny 

Plemienia Pokomo w Kenii, gdzie Fundacja Barka wspierała utworzenie pierwszego centrum 

integracji społecznej na kontynencie afrykańskim.  

 

9.Organizacja Śniadania Wielkanocnego i Wieczerzy Wigilijnej w Poznaniu dla łącznie 

800 osób samotnych i bezdomnych. 
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10.  W 2014 r. Fundacja Barka otrzymała w Paryżu Nagrodę Filantropii  Banku francuskiego 

Paribas za całokształt działań. 

 

 

 

 

10.  Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

Fundacja Barka prowadzi gospodarstwo ekologiczne w Chudobczycach jako przedsię-

biorstwo społeczne. Wszystkie zyski są reinwestowane. 

. 

 

1. Uchwały Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” 

 

Nr 1/2014 -  zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników i przeznaczeniu zysku 

 

 

 

 

2. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 

spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu 

państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w 

ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowa-

dzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy 

stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągnię-

tego z pozostałych źródeł 

 Przychody: 

 

Darowizna 174 798,50 

Źródła publiczne 3 403 800,08 

- budżet państwa 524 605,35 

Działalność gospodarcza 1 025 584,77 

Pozostałe przychody                   238 937,02 

Razem przychody 4 843 120,37 

Przychód z działalności go-

spodarczej stanowi: 

21,18 

 

3. Informacja o poniesionych kosztach: 

a. na realizację celów statutowych: 3 381 245,21 

b. administrację: 40 223,86 

c. działalność gospodarczą: 834 017,35 

d. pozostałe koszty operacyjne: 17 030,56 

e. koszty finansowe: 100 695,20 

 

4. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk 

i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

a.  

Pracownicy administracyjni 1 

Pracownicy zatrudnieni w ra- 19 
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mach projektu z PO KL 

Pracownicy działalności statu-

towej 

10 

Pracownicy związani z dzia-

łalnością gospodarczą 

7 

Ogółem liczba zatrudnionych 

na dzień 31.12.2013 

37 

 

Informacje o: 

 

b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób za-

trudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

 

- koszty personelu ogółem wraz z narzutami:1 012 583,76 zł 

- koszty wynagrodzeń z tytułu działalności gospodarczej:  105 099,50zł 

- łączna kwota wynagrodzeń wraz z narzutami wyniosła: 1 117 683,26zł 

 

c. wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organów Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalno-

ścią gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: 

 

Członkowie Zarządu Fundacji z tytułu pełnionych funkcji nie otrzymują żadnych wynagro-

dzeń. 

 

d. wydatkach na wynagrodzenie z umów zlecenie: 227 690,85zł 

 

e. udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, 

ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podsta-

wy statutowej udzielania takich pożyczek: nie udzielono 

 

f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: nie ulokowano 

 

g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spół-

kach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto 

 

h. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 

nabycie: nie nabyto  

 

i. nabytych pozostałych środkach trwałych: zakończono budowę dwóch budynków przezna-

czonych na siedzibę Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej 

 

j. wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finanso-

wych sporządzanych dla celów statystycznych: aktywa: 11 851 295,21, Pasywa: 

11 851 295,21 

 

5. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządo-

we(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finan-

sowym tej działalności:  

- projekt Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej -753 168,25zł 
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- projekt  Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej – 1 328 876,60zł 

- dotacja Centrum Integracji Społecznej -  272 809,20zł 

- roboty publiczne – 25 293,60zł 

- budowa 2 budynków na siedzibę WCES - 336 149,07zł 
W roku 2014 koszty realizowanych zadań równały się otrzymanym dotacjom. 

 

6. Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 

także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych: Deklaracje CIT-8 i 

CIT-8/0  - nie posiada zobowiązań z tytułu podatków. 

 

 

 

7. Czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola w Fundacji, a jeśli 

była – to jej wyniki : 

- kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego prawidłowości rea-

lizacji i rozliczeń budowy 2 budynków przeznaczonych na realizację usług w zakresie 

ekonomii społecznej – przyjęto rozliczenia i zaakceptowano końcowy wniosek o płatność, 

- kontrola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu prawidłowości realizacji projektu 

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej – uzupełniono dokumentację zgodnie z za-

pisami otrzymanego protokołu pokontrolnego, 

- kontrola Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania prawidłowo-

ści wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Centrum Integracji Społecznej – 

otrzymano protokół potwierdzający prawidłowość wydatkowania. 

  

 

    

 


