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 Roczne sprawozdanie 

 z działalności Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” 

za 2016 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 : 31.12.2016 

 

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. sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej Fundacji 

Pomocy Wzajemnej „Barka” za rok 2016 r. 
 

Fundacja Barka prowadziła w 2016 r. następujące działania: 

 

1. Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej) 
 

Fundacja Barka wraz z dwoma Partnerami: Związkiem Organizacji Sieć Współpraca Barka 

oraz Wielkopolską Radą Koordynacyjną – Związkiem Organizacji Pozarządowych, w marcu 

2015 wystąpiła z wnioskiem o uzyskanie akredytacji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

w województwie wielkopolskim. Uzyskanie akredytacji było warunkiem obligatoryjnym do 

prowadzenia OWES. Trzy podmioty, które wystąpiły z wnioskiem o akredytację podpisały 

umowę partnerską. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, w wyniku czego w dniach 

28-29 maja 2015r. na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich został przeprowadzony 

w siedzibie Fundacji audyt akredytacyjny. WCES otrzymał ocenę bardzo dobrą (292 punkty 

na 312). W dniu 23 lipca 2015r. Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał WCES-owi 

status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej wysokiej jakości, potwierdzony certyfikatem. 

13 sierpnia 2015r. Partnerstwo złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Wiel-

kopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” (Poddziałanie 7.3.2 WRPO 2014+) na prowadzenie 

OWES w subregionie poznańskim. Wniosek został pozytywnie oceniony i 31.12.2015r. zosta-

ła podpisana umowa na dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. 

 

Projekt: „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” 

Zadaniem Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej jest zapewnienie rozwoju i 

wzmocnienia sektora ekonomii społecznej w subregionie poznańskim poprzez: 

 animację w środowiskach lokalnych 

 inkubację nowych Przedsiębiorstw Społecznych 

 wsparcie istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Przedsiębiorstw Społecz-

nych 

 reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
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W ramach działalności Centrum podejmowane są takie działania jak: 

 świadczenie doradztwa i organizowanie szkoleń dla przedstawicieli podmiotów eko-

nomii społecznej (m.in. w zakresie biznesplanu, prowadzenia działalności odpłatnej i 

gospodarczej, zarządzania organizacją, partnerstw lokalnych, komunikowa-

nia/promocji, aspektów prawnych, mediacji) 

 zapewnienie dla podmiotów ekonomii społecznej dostępu do usług i doradztwa spe-

cjalistycznego 

 wsparcie przy zawiązywaniu partnerstw lokalnych 

 organizowanie wydarzeń sieciujących dla podmiotów ekonomii społecznej m.in.: tar-

gi, spotkania branżowe 

 wsparcie powstawania przedsiębiorstw społecznych (m.in. poprzez przyznawanie 

środków finansowych na tworzenie miejsc pracy) 

 zwiększanie widoczności ekonomii społecznej w subregionie. 

 

Termin realizacji: 01.09.2015 – 31.08.2018 

Grupa docelowa 

Projekt skierowany jest do: 

1. 436 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

2. 180 Podmiotów Ekonomii Społecznej 

3. 29 środowisk lokalnych 

Obszar 

Obszar objętych działaniem w ramach projektu obejmuje Subregion Poznański, w skład któ-

rego wchodzą: 

 Miasto Poznań 

 Powiat Poznański 

 Powiat Obornicki 

 Powiat Szamotulski 

 Powiat Średzki 

 Powiat Śremski 

Dotacje 

W ramach projektu przyznane zostaną środki finansowe na utworzenie miejsc pracy w no-

wych i istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych, w tym w Spółdzielniach Socjalnych. 

 

 

W okresie sprawozdawczym Fundacja Barka zrealizowała następujące działania w ramach 

projektu: 

 

Zadania organizacyjne: 

 zatrudnienie kadry na 3 stanowiskach 
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Zadania merytoryczne: 

I. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi 

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele WCES uczestniczyli w spotkaniach: 

1) Regionalnego Komitetu ds. Ekonomii Społecznej działającym przy ROPS w Poznaniu 

oraz funkcjonujących w jego ramach grup roboczych; 

2) Komitetu Monitorującego WRPO 2014+; 

3) Grupy Modelu Lokalnej Współpracy (partnerstwo lokalne w Poznaniu działające na 

rzecz rozwoju podmiotów reintegracyjnych oraz przedsiębiorstw społecznych; MLW 

tworzą: urząd miasta Poznania, MOPR, PUP, organizacje tworzące OWES-y, CIS-y, 

KIS-y, WTZ-y, spółdzielnie socjalne); 

4) Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Urzędów Pracy z subregionu po-

znańskiego. 

5) Przez cały okres WCES współpracował z pozostałymi OWES z województwa wielko-

polskiego, biorąc udział w spotkaniach z OWES, ROPS i DWEFS. 

 

II. Podnoszenie kwalifikacji kadry WCES: zostały przeprowadzone 4 szkolenia 

wewnętrzne dla kadry WCES. 

 

III. Monitoring 

1) W okresie sprawozdawczym prowadzony był monitoring działań WCES. Zrealizowano 

badanie ankietowe satysfakcji klientów WCES oraz zgodności realizacji poszczególnych 

usług ze Standardami OWES. Opracowano roczny raport z monitoringu za okres 

01.09.2015-31.08.2016r. 
2) Prowadzony był monitoring PES i PS z subregionu poznańskiego. Przeprowadzono badanie moni-

toringowe spółdzielni socjalnych z SP oraz opracowano raport. 
 

IV. Doradztwo 

W okresie sprawozdawczym prowadzone było doradztwo ogólne oraz biznesowe w zakresie 

ekonomii społecznej, a także realizowano wsparcie opiekunów dla przedsiębiorstw społecz-

nych. 

W ramach pierwszego z nich 2 doradców udzielało informacji o projekcie WCES i związa-

nych z nim możliwościach uzyskania wsparcia na tworzenie miejsc pracy w spółdzielniach 

socjalnych oraz organizacjach pozarządowych. Omawiali warunki, jakie musi spełniać osoba, 

podmiot ekonomii społecznej czy przedsiębiorstwo społeczne przystępujące do projektu. 

Przedstawiali także ofertę doradczo-szkoleniową WCES dla osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym. 

Doradcy udzielali informacji i porad dotyczących tworzenia i funkcjonowania spółdzielni 

socjalnych zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, czy działalności statutowej odpłatnej i 

gospodarczej. Doradzali w zakresie rozwiązywania bieżących problemów istniejących PS i 

PES. 

 

3 doradców biznesowych udzielało informacji oraz doradztwa biznesowego istniejącym Pod-

miotom Ekonomii Społecznej (PES) oraz grupom zainteresowanym założeniem PES. Poza 

spotkaniami doradztwo było prowadzone drogą mailową i telefoniczną. Spotkania dla PES-

ów już istniejących dotyczyły zarówno  diagnozy obecnej sytuacji, planów naprawczych i 

rozwojowych. Przedstawiano ofertę usług doradczych oraz specjalistycznych. Natomiast oso-

by wchodzące w skład  grup inicjatywnych, wyrażające chęć powołania spółdzielni socjal-

nych, uzyskały informacje dotyczące procesu tworzenia podmiotu,  możliwości wejścia na 

ścieżkę dotacyjną oraz dostępnych form wsparcia w formie szkoleń i doradztwa. Doradcy 

wspierali grupy przy opracowaniu pomysłu na przedsiębiorstwo. 



 5 

 

Opiekunowie wspierali 12 PS przez okres 8 miesięcy. Opiekunowie wspierali podmioty w 

rozwiązywaniu bieżących problemów (np. wskazanie sposobu przekazywania dokumentów 

księgowych, uporządkowanie i usystematyzowanie dokumentacji kadrowej, monitorowanie 

realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, zorganizowanie spółdzielcom bieżącej pra-

cy, przygotowanie zmian do wniosku o wsparcie pomostowe) i w realizacji zgłoszonych po-

trzeb, np. w zakresie podnoszenia kompetencji zatrudnionej kadry (złożenie wniosku o kursy 

zawodowe, konsultacje dotyczące możliwości organizacji warsztatów dla pracowników biu-

ra), starania się o preferencyjny kredyt w TISE, działania w zakresie integracji zespołu. 

 

V. Usługi reintegracyjne 

W okresie sprawozdawczym realizowano działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym: 

1) Pogłębiona diagnoza w oparciu o wywiad socjalny, psychologiczny i zawodowy sytu-

acji 103 osób 

2) Realizacja szkoleń, warsztatów oraz wsparcia indywidualnego: 

a) Szkolenie Spadochron: 3 grupy x 12-13 osób/4 dni; 
b) sesje Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach: 10 sesji; 
c) Trening interpersonalny: 15 osób 
d) Warsztaty motywacyjne: 4 grupy x 10-osób;  
e) Media społecznościowe dla każdego: 1 grupa x 10 osób X 5 dni x 4h; 
f) 3-dniowe wyjazdy edukacyjno-integracyjne: 3 grupy x 15 osób. 

 

VI. Wsparcie finansowe 

 

W okresie sprawozdawczym prowadzone były działania w zakresie przyznawania oraz rozli-

czania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego przedsiębiorstwom spo-

łecznym z subregionu poznańskiego. Wsparcie było ukierunkowane na tworzenie nowych 

miejsc pracy w PS dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W 2016r. 

wypłacono 80 dotacji oraz 41 rat wsparcia pomostowego, dzięki czemu utworzono w PS 74 

miejsca pracy (w tym dla 40 kobiet). 

 

VII. Usługi specjalistyczne 

W okresie sprawozdawczym realizowano usługi specjalistyczne: 

1) 49 usług księgowych dla przedsiębiorstw społecznych PS 

2) 105 godzin usług marketingowych dla PS 

3) 125 godzin usług prawnych dla PS 

 

VIII. Kursy zawodowe dla 18 pracowników przedsiębiorstw społecznych. 

IX. IX Wsparcie psychologiczne dla pracowników PS – 32 godziny. 

 

 

 

Udział w pracach Komitetu Monitorujący WRPO 2014+ 

 
Przedstawiciel Fundacji Barka został wybrany w drodze głosowania przez organizacje 
obywatelskie z województwa wielkopolskiego na członka Komitetu Monitorującego 
WRPO 2014+ - jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz pro-
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mowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości szans i niedy-
skryminacji. 
 

Zadania Komitetu Monitorującego wynikają głównie z art. 49 i 110 Rozporządzenia Parla-

mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, Ustawy oraz Wytycznych. Na podstawie art. 

49 oraz art. 110 Rozporządzenia ogólnego Komitet Monitorujący dokonuje w szczególności 

przeglądu wdrażania programu i postępów poczynionych na drodze do osiągnięcia jego ce-

lów, a także bada wszelkie inne kwestie, które wpływają na wykonanie Programu Operacyj-

nego. 

 
Zgodnie z zapisami Wytycznych zadania KM obejmują:  

a) systematyczny przegląd wdrażania WRPO 2014+ i postępów poczynionych na drodze do 

osiągania jego celów, w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych 

wskazanych w ramach wykonania;  

b) analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie programu, w tym wniosków 

z przeglądu wyników;  

c) konsultowanie i akceptowanie zmian Programu Operacyjnego proponowanych przez Insty-

tucję Zarządzającą;  

d) przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji programu, w tym przedsięwzięć 

na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów oraz monitorowanie 

działań podjętych w ich następstwie.  

 

Przedstawiciel Fundacji wziął udział w posiedzeniach Komitetu w następujących terminach: 

19.05.2016r., 14.11.2016r. 

 

      

 

       2. W roku 2016 Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka prowadziła dwa projekty zagra-

niczne finansowane ze środków Senatu RP.  Projekty te realizowane były w Londynie i Du-

blinie i polegały na prowadzeniu infolinii pomocowej – telefonu zaufania dla polskich 

obywateli. Zakres działania obydwu projektów dotyczył szeroko zakrojonego poradnictwa i 

wsparcia merytorycznego dotyczącego kwestii zatrudnienia, świadczeń socjalnych, zdrowia, 

rehabilitacji oraz edukacji. Celem obydwu projektów było także przeciwdziałanie ksenofobii 

względem polskich obywateli, promowanie dobrego wizerunku Polski i Polaków oraz pomoc 

polskim obywatelom w pełniejszej integracji ze środowiskiem lokalnym w Anglii i Irlandii.   

Celem prowadzenia Infolinii Fundacji Barka w Londynie i Dublinie 2016r., było wspar-

cie naszych Rodaków w następujących kwestiach: 

– generalne informacje dotyczące życia i zatrudnienia na terenie Irlandii 

– porady dotyczące zatrudnienia i integracji z rynkiem pracy 

– świadczenia socjalne 

– zabezpieczenia społeczne 

- pomoc w kontakcie z placówkami konsularnymi i wyrobieniu dokumentów paszportowych.  

– porady prawno-administracyjne 

– informacje o centrach pomocy dziennej oraz noclegowniach  

– informacje w sprawie działających grup Anonimowych Alkoholików (AA) oraz Anonimo-

wych Narkomanów (NA) 
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– możliwość powrotu do wspólnot-ośrodków Fundacji Barka i organizacji partnerskich w 

Polsce, gdzie ich uczestnicy mają dostęp do detoksykacji i terapii oraz uczą się nowych umie-

jętności pracy, mają możliwość także wyjazdu do ośrodków leczenia uzależnień na terenie 

całej Polski.  

 

1. Projekt INFOLINIA Fundacji Barka w Irlandii. 

Projekt nosił nazwę „Centrum Pomocy Wzajemnej Barka Irlandia”
 
i realizowany był 

okresie od 01.04.2016 r. do 31.12. 2016 r. Projekt miał na celu wsparcie obywateli RP znajdu-

jących  się w poważnych kryzysach, zwykle związanych z bezdomnością, problemami w 

związku/w rodzinie, chorobą czy niepełnosprawnością.  

W okresie trwania projektu (od kwietnia do grudnia 2016) Fundacja Barka współpracowała 

na terenie Irlandii z organizacją „Barka Ireland” wspierającą bezdomnych obywateli Europy-

Środkowo Wschodniej w Dublinie. Projekt był realizowany w Polsce (w oparciu o biuro Fun-

dacji Barka w Poznaniu) i w Irlandii (w oparciu o biuro „Barki Ireland” w Dublinie). 
 

W okresie kwiecień - grudzień 2016r Fundacja Pomocy Wzajemnej wsparła, poprzez projekt 

infolinii  -220 osób, które zgłosiły się do infolinii Barki.  Osoby korzystające z pomocy info-

linii przebywały na terenie całej Irlandii, ale najczęściej w skupiskach Polonii w  Dublinie, 

Corku, Galway. Około 60% otrzymanych telefonów pochodziło z samej stolicy Irlandii. Be-

neficjenci otrzymali wsparcie miedzy innymi w uzyskaniu paszportów tymczasowych, tłuma-

czeniach, wsparcie psychologiczne, w zakresie wizyt w więzieniach i szpitalach, porady 

prawne, pomoc w powrocie do rodzin oraz ośrodków terapeutycznych, skierowanie do innych 

organizacji zajmujących się pomocą w uzyskaniu zasiłków oraz zakwaterowania. 

Od 1 kwietnia 2016 do 31 grudnia 2016, dzięki pomocy programu Infolinia, do kraju 

powróciły 34 osoby. Osoby te znajdowały się najczęściej w ekstremalnej sytuacji socjalnej w 

Irlandii, dzięki pomocy Infolinii w powrocie do kraju, nie pozostała na ulicach Irlandii i tym 

samym nie stanie się długotrwale bezdomna oraz wykluczona ze społeczeństwa. Większość 

osób powróciła do swoich rodzin i odbudowała z nimi relacje, natomiast 6 osób pojechało do 

ośrodków leczenia uzależnień oraz do społeczności organizacji obywatelskich w Polsce 

(BARKA, Stowarzyszenie AGAPE, Monar-Markot oraz ośrodek leczenia uzależnień w Char-

cicach).  

30 osób otrzymało pomoc w uzyskaniu świadczeń socjalnych związanych z zakwatero-

waniem. Były to głownie świadczenia dotyczące mieszkania socjalnego, pokoju lub często - 

hostelu.  

Z 34 beneficjentów, którzy powrócili do kraju, 28 osób nie posiadało żadnego dokumen-

tu tożsamości i wszystkim tym osobom projekt pomógł wyrobić paszporty zjazdowe w 

polskim Konsulacie w Dublinie.  Osoby te to w większości osoby bezdomne, które utraciły 

dokumenty w wyniku kradzieży lub zagubiły je. Zdarzały się też rodziny z dziećmi, które nie 

posiadały żadnego dokumentu. 

24 osoby uzyskały pomoc w przygotowaniu CV, szukaniu ofert pracy i kontaktach z 

pracodawcą (min. przygotowanie na rozmowę o pracę). 

64 osobom operator Infolinii asystował w tłumaczeniach (ustnych i pisemnych) w sprawach 

mieszkaniowych i doradził jak postąpić w negocjacjach z samorządem Dublina w sprawie 

eksmisji na bruk.  

12 osobom zainteresowanym pracą w Irlandii, Barka pomogła wyrobić paszport 10-letni, aby 

mogli podjąć zatrudnienie w Irlandii czy ubiegać się o świadczenia socjalne.  

10 osób uzyskało zatrudnienie w Irlandii dzięki temu projektowi.  

W trakcie trwania projektu, wsparcia psychologicznego potrzebowało 110  beneficjentów 

Infolinii, a poradę socjalną uzyskało 30 osób. Natomiast 80 osób potrzebowało fachowej 
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pomocy prawnej i te osoby zostały skierowane do przedstawicieli prawnych np. w Biurze 

Porad Obywatelskich czy polskich kancelarii adwokackich. Razem w zakresie wsparcia psy-

chologicznego pomocą objętych zostało 220 osób.  Dodatkowo, spośród tych osób, 29 osób 

zostało skierowanych na bezpłatne lekcje j. angielskiego i kursy zawodowe prowadzone 

przez organizacje na terenie Dublina.  

Porady psychologiczne dotyczyły głownie osób, które utraciły zatrudnienie oraz zakwatero-

wanie i nie powiodły się ich plany związane z poprawą sytuacji materialnej rodziny. Dzwoni-

ły również z Polski matki, których synowie przebywają w Irlandii od kilku lat i popadli w 

problemy związane z uzależnieniami. O wsparcie prosiły również kobiety, które padły ofiarą 

przemocy w rodzinie. Dzwoniły osoby, które pozostały bez nadziei i grupy wsparcia ze strony 

rodziny czy przyjaciół i popadły w depresję, (często osoby niepełnosprawne przebywające w 

małych angielskich wioskach, w których nie ma dostępu do centrów pomocy dziennej czy 

jakichkolwiek organizacji charytatywnych), które potrzebowały zwyczajnie porozmawiać o 

swoich problemach i swojej samotności. Natomiast porady prawno/ socjalne związane były 

najczęściej z utratą zasiłków i sprawami alimentacyjnymi. Jeśli operator infolinii Barki miał 

wątpliwości w kwestiach prawno - administracyjnych danej sprawy lub jeśli była ona nader 

złożona, kierował on wtedy osoby do zaprzyjaźnionych polskich prawników czy też biura 

porad obywatelskich, gdzie osoby te mogły uzyskać pełną wiedzę bez żadnej opłaty. Dzwoni-

ły też osoby uzależnione (głównie) od alkoholu. Operator infolinii udzielał wyczerpującej 

informacji na temat możliwości odbycia terapii w Irlandii oraz w Polsce. Informował też o 

możliwościach odbycia detoksu poprzedzającego terapię, a także kierował na grupy wsparcia 

(Anonimowych Alkoholików oraz niejednokrotnie na grupy Anonimowych Narkomanów) 

odbywające się w Irlandii. Zwykle operator infolinii doradzał iż skuteczniejszą terapią jest 

terapia w zamkniętym ośrodku terapeutycznym w Polsce, której zaletą jest to , iż odbywa się 

w języku ojczystym. Dla Polaków w Irlandii natomiast odbycie terapii łączyłoby się z dodat-

kowym stresem związanym z przebiegiem terapii w j. angielskim.  
 

 

 

2. Projekt INFOLINIA Fundacji Barka w Wielkiej Brytanii. 

Projekt nosił nazwę "W kierunku do lepszej przyszłości. Praca z polskimi migrantami znajdu-

jącymi się   w ekstremalnych sytuacjach socjalnych w UK” i realizowany przez Fundację 

Pomocy Wzajemnej Barka we współpracy z Barką UK w Londynie. Projekt był realizowany 

w Polsce (w oparciu o biuro Fundacji Barka w Poznaniu) i w Anglii (w oparciu o biuro Barki 

UK w Londynie). Projekt realizowany był w okresie od kwietnia 2016 do grudnia 2016.  

 Projekt w znacznej mierze przyczynił się do poprawienia wizerunku Polski i Polaków na 

terenie Zjednoczonego Królestwa. Główną jego rolą była prewencja : z infolinii korzystały 

najczęściej osoby znajdujące się na granicy poważnego kryzysu: zwykle związanego z bez-

domnością, problemami ze zdrowiem (w tym osoby uzależnione, osoby chore psychicznie), 

bezrobociem, eksmisją, problemami w relacjach, itp. Wiele osób zgłaszało się do programu 

Infolinia z rożnego rodzaju problemami osobistymi związanymi z rozbiciem małżeństwa, 

przemocą w rodzinie, uzależnieniem oraz emocjonalnymi skutkami utraty pracy i braku kon-

taktu z bliskimi.  

 

W okresie kwiecień - grudzień 2016r Fundacja wsparła razem 171 osób, które zgłosiły 

się po pomoc do Infolinii w Wielkiej Brytanii. Osobą obsługującą telefon zaufania ze strony 

Barki UK, była p. Dorota Harembska, pedagog po ukończonej resocjalizacji, a także wykwa-

lifikowany terapeuta do spraw uzależnień. Osoby korzystające z pomocy infolinii przebywały 

na terenie całej Wielkiej Brytanii, ale najczęściej w skupiskach Polonii w regionach północ-

no-zachodniej Anglii (Crewe, Merseyside), wschodniej Anglii (Peterborough), a także West 
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Midlands (zachodnie Midlandy).  Około 30% otrzymanych telefonów pochodziło z samej 

stolicy Zjednoczonego Królestwa. Osób, które zgłaszały się z prośbą o pomoc w znalezieniu 

zatrudnienia oraz uzyskaniu zasiłków było znacznie mniej niż zostało to założone w projek-

cie. Natomiast duża liczba beneficjentów potrzebowała wsparcia psychologicznego oraz roz-

mów terapeutycznych (np. osoby będące w fazie nawrotu choroby alkoholowej, osoby cier-

piące na stany lękowe i depresje, zachowania neurotyczne itp.), porad prawnych oraz pomocy 

w powrocie do kraju. 

38 obywateli Polski, znajdujących się najczęściej w sytuacji ekstremalnej na brytyjskim bru-

ku, dzięki pomocy Infolinii w powrocie do kraju, nie została na ulicach Wielkiej Brytanii i 

tym samym nie stanie się długotrwale bezdomna oraz wykluczona ze społeczeństwa. 
 

Razem, w ramach projektu infolinia w UK - 171 osób otrzymało wsparcie miedzy innymi w 

uzyskaniu paszportów, wsparcie psychologiczne, porady prawne, pomoc w powrocie do ro-

dzin oraz ośrodków terapeutycznych, skierowanie do innych organizacji zajmujących się po-

mocą w uzyskaniu zasiłków oraz zakwaterowania. 
 

Od 1 kwietnia 2016 do 31 grudnia 2016 do kraju, dzięki pomocy programu Infolinia Barki w 

Wielkiej Brytanii,  powróciło 38 osób. Większość osób wróciła do rodzin, natomiast 10 osób 

pojechało do ośrodków leczenia uzależnień. Dziesięć osób zgłosiło się z interwencji Konsula-

tu Polskiego, jako osoby, które padły ofiara handlu ludźmi.   

 

30 osób uzyskało poradę dotycząca uzyskania zasiłków w UK, 16 osób uzyskało poradę 

związaną z zakwaterowaniem. 7 osobom Barka udzieliła porad dotyczących podatków w 

UK, co wiązało się z uzyskaniem zwrotu podatku a także z umorzeniem płatności za nie 

rozliczenie się z urzędem podatkowym w terminie.  Razem, Fundacja pomogła 53 oso-

bom w kwestiach związanych z pomocą w zakwaterowaniu w UK oraz innymi kwestiami 

łączącymi się z zakwaterowaniem. 
Oprócz tego, Infolinia Barki skierowała 14 osób bezdomnych, które zwróciły się do nas z 

prośbą o pomoc, do noclegowni oraz schronisk w okresie zimy -otwieranych w UK w przy-

padku gdy pogoda spada poniżej zera. 
 

Jeśli chodzi o zatrudnienie i przygotowanie do pracy, to 3 osobom, zainteresowanym pracą w 

UK, Barka pomogła wyrobić paszport 10-letni, aby mogli podjąć zatrudnienie w Wielkiej 

Brytanii. 15 osób otrzymało w ramach projektu także słowniki angielsko-polskie i polsko an-

gielskie z gotowymi frazami przydatnymi do przygotowania się na rozmowę o pracę oraz 

wsparcie w napisaniu CV. Razem w tym zakresie pomoc otrzymało 18 osób.  
 

W ramach projektu wolontariusze Fundacji w Londynie wspierali beneficjentów w tłumacze-

niach ustnych, reprezentowaniu beneficjentów w instytucjach i administracji (np. bankach, 

urzędach), towarzyszeniu przed powrotem do kraju (zakup wyżywienia na drogę, pomoc w 

kontakcie z rodziną w kraju, odwiezienie na dworzec Victoria/ lotnisko). (Osoby, które posia-

dały w UK zatrudnienie z minimalnym wynagrodzeniem, nie mając oszczędności, musiały 

opuścić wynajęte mieszkanie i tym samym stały się osobami bezdomnymi). Jak pisaliśmy 

powyżej -w okresie zimowym Infolinia Barki w Anglii skierowała 14 takich osób do nocle-

gowni, głównie w Londynie, które czynne są tu co roku w okresie od grudnia do marca ( po 

tym czasie osoby bezdomne muszą opuścić noclegownie ).  

 

Z 38 beneficjentów, którzy powrócili do kraju, 14 osób nie posiadało żadnego dokumentu 

tożsamości i wszystkim tym osobom projekt pomógł wyrobić paszporty w polskich placów-
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kach konsularnych. Osoby te to w większości osoby bezdomne, które utraciły dokumenty w 

wyniku kradzieży lub zagubiły je.  

 

W trakcie trwania projektu, wsparcia psychologicznego udzieliliśmy 112 dzwoniących bene-

ficjentów Infolinii, natomiast o poradę prawną ubiegało się 17 osób. Porady psychologiczne 

dotyczyły głownie osób, które utraciły zatrudnienie oraz zakwaterowanie i nie powiodły się 

ich plany związane z poprawą sytuacji materialnej rodziny.  

Dzwoniły tez osoby uzależnione od alkoholu. W czasie takich rozmów w ramach Infolinii, 

beneficjenci niejednokrotnie decydowali się na wyjazd na terapię do Polski . W takich przy-

padkach operator infolinii kontaktował sie z pracownikiem Barki w Poznaniu, który załatwiał 

danej osobie miejsce w ośrodku terapeutycznym w Polsce. 

Partnerem w projekcie była organizacja Barka UK , powołana w 2007 roku w Londynie na 

zaproszenie wystosowane przez przedstawicieli samorządu dzielnicy Hammersmith & Ful-

ham oraz przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie ze względu na 

gwałtownie rosnące liczby bezdomnych Polaków w Anglii. 

Od 1 kwietnia 2016r., Fundacja zatrudniła operatora Infolinii, który pracował w biurze w 

Londynie od poniedziałku do piątku. Na infolinię mogli dzwonić obywatele Polski z terenu 

całej Wielkiej Brytanii pod bezpłatny numer telefonu. Pomoc, którą otrzymali beneficjenci 

związana była w dużej mierze ze wsparciem psychologicznym i emocjonalnym, a także tera-

peutycznym oraz z powrotami do kraju, do rodzin lub ośrodków partnerskich Barki w Polsce 

oraz do ośrodków leczenia uzależnień. Operator często kierował osoby na grupy wsparcia AA 

i NA w Londynie. Pomoc związana była również ze wsparciem w znalezieniu zatrudnienia, 

otrzymaniu świadczeń socjalnych, poradą prawną, tłumaczeniem podczas wizyt u lekarza lub 

w innych instytucjach, ubieganiu się o numer ubezpieczeniowy. Osoby dzwoniące otrzymy-

wały również kontakt do innych organizacji pracujących z Polakami na terenie Wielkiej Bry-

tanii, m.in do centrów pomocy dziennej, do konsulatu RP w celu uzyskania tymczasowego 

dokumentu paszportowego. 

 

 

               3.Centrum Integracji Społecznej 2016 
Celem działania Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Fundację Barka jest  

reintegracja społeczno-zawodowa osób posiadających różne problemy życiowe (uzależnienie, 

długotrwałe bezrobocie, bezdomność, przebywanie w zakładach karnych, niezaradność ży-

ciowa itd.). Centrum prowadzone przez Fundację Barka funkcjonuje od kwietnia 2012 roku, 

w 2016 roku, w CIS-ie prowadzonym przez Fundację Barka uczestniczyło około 26 uczestni-

ków miesięcznie. 

 

W ramach Centrum Integracji Społecznej realizowane są szkolenia z zakresu edukacji zawo-

dowej oraz szkolenia z zakresu edukacji ogólnej. Zajęcia z edukacji zawodowej i ogólnej od-

bywają się codziennie od poniedziałku do piątku w wymiarze 8 h. Zajęcia z edukacji ogólnej 

są zwiększane dla osób przebywających na okresie próbnym oraz osób, które po rozpoznaniu 

pracownika socjalnego wymagają edukacji w określonym obszarze. Uczestnikiem Centrum 

integracji Społecznej są osoby spełniające kryteria określone w art. 1 ustawy o zatrudnieniu 

socjalnym (Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 ze zm.). Uczestnicy odbywali staże i praktyki, 

nabywali umiejętności przedsiębiorcze oraz byli zatrudniani w firmach zewnętrznych i przed-

siębiorstwach społecznych. 

Centrum nastawione jest na regulacje spraw bytowych uczestników. Kadra pracowała indy-

widualnie z osobami mającymi problemy z zadłużeniem, w szczególnym zakresie zadłuże-

niem alimentacyjnym bądź eksmisją. 

Uczestnictwo w programie CIS pozwala w/w Beneficjentom na: 
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- ponowne podjęcie aktywności zawodowej; 

- regulacje spraw bytowych związanych z zadłużeniami mieszkaniowymi; 

- podniesienie samooceny; 

- uzyskanie nowych kwalifikacji społecznych i zawodowych; 

- odpowiednie pełnienie ról społecznych; 

Celem działania Centrum jest zmotywowanie, zaktywizowanie osób uczestniczących w pro-

gramie oraz ich usamodzielnienie na rynku pracy. Istotnym elementem jest podniesienie po-

ziomu samooceny oraz pobudzenie przedsiębiorczości.  

1) Osoby biorące udział w zajęciach wydobywają swoje mocne strony podczas wykony-

wania zadań zlecanych do zrealizowania w ramach różnych warsztatów; 

2) Realna praca jaką wykonywali uczestnicy pozwoliła im nie tylko na poznanie swoich 

mocnych stron, ale również na rozwój ich przedsiębiorczości w ramach wykonywania 

zadań. 

3) Podstawowa umiejętnością, którą zdobywali uczestnicy była praca w grupie, co po 

wielu latach egzystencji na bezrobociu jest ważną zdolnością w kontekście dalszej 

drogi zawodowej. 

4) Osoby uzależnione od wieloletniej pomocy społecznej zdobywały umiejętność samo-

dzielnego decydowania o swojej sytuacji. Usamodzielnienie jest jednym z ważniej-

szych celów w kontekście poszukiwania pracy. 

5) Osoby przychodzące do centrum wielokrotnie mają problemy finansowe oraz zadłu-

żenia. W centrum nabywają umiejętności racjonalnego gospodarowania finansami. 

 

Dla osiągnięcia powyższych celów prowadzone były następujące działania: 

I. Działania na rzecz reintegracji zawodowej:  

1. Warsztaty zawodowe  

- warsztat recyklingowo- sprzątający  

- warsztat ogólnobudowlany 

- warsztat usługowo-handlowy 

3. Poradnictwo prawne  

4. Pomoc psychologiczna 

4. Edukacja Ogólna, która odbywała się w następujących blokach tematycznych: 

- edukacja społeczno-finansowa 

- komunikacja interpersonalna i intrapersonalna 

- zakładanie i prowadzenie PS i PES 

 

W CIS rekrutacja na poszczególne warsztaty prowadzona była w sposób ciągły. Nowe osoby 

na podstawie rozmowy są kwalifikowane na konkretny warsztat zawodowy.  

Działania na rzecz reintegracji zawodowej:  

1. Warsztaty zawodowe były prowadzone przez posiadających odpowiednie kwalifikacje 

instruktorów zawodu, mające dać uczestnikom umiejętności niezbędne do powrotu na rynek 

pracy, uczestnicy odbywali praktyczny trening pracy w przedsiębiorstwach prywatnych i 

instytucjach publicznych: 
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Warsztat recyklingowo- sprzatający - zajęcia odbywały się w wymiarze 8 godzin dziennie, 

prowadził je posiadający odpowiednie kwalifikacje instruktor zawodu. Zajęcia są prowadzone 

również poza terenem CIS na terenie Poznania. 

warsztat ogólnobudowlany -zajęcia odbywały się w wymiarze 8 godzin dziennie (od ponie-

działku do piątku) prowadził je posiadający odpowiednie kwalifikacje instruktor zawodu. 

Zajęcia są prowadzone również poza terenem CIS na terenie Poznania.  

warsztat usługowo-handlowy - zajęcia odbywały się w wymiarze 8 godzin dziennie  zajęcia 

prowadził posiadający odpowiednie kwalifikacje instruktor zawodu.  

 

3. Działania towarzyszące 

1. Wsparcie socjalne udzielane przez pracownika socjalnego (pomoc w załatwieniu 

niezbędnych formalności, w kontaktach z opieką społeczną, urzędami, placówkami 

leczenia uzależnień, inne wsparcie wynikające każdorazowo z sytuacji beneficjenta)  

2. Wsparcie psychologiczne udzielane przez psychologa (pomoc w rozwiązaniu 

bieżących problemów emocjonalnych beneficjenta) oraz organizowanie według 

potrzeb zgłaszanych przez uczestnika  terapii, grup wsparcia,  indywidualnych porad 

psychologa oraz terapii w ośrodkach zewnętrznych; 

3. Poradnictwo prawne- według potrzeb zgłaszanych przez uczestników- głównie pomoc 

dla osób z zadłużeniami alimentacyjnymi 

4. Zapewnienie uczestnikom dostępu do Internetu  

5. Zapewnienie uczestnikom jednego ciepłego posiłku dziennie. 

 

Tabela reprezentująca wskaźniki społeczne i zawodowe, w tym strukturę uczestników, usługi 

kierowane do uczestników, liczbę uczestników usamodzielnionych ekonomicznie: 
 
1.Struktura uczestników 

Wyszczególnienie Lista osób, które: 

  Rozpoczęły zajęcia Uczestniczyły 

w zajęciach 

Ukończyły zajęcia 

Uczestnicy zajęć ogółem 18 61 27 

W
 t

y
m

 

Kobiety 4 16 9 

Osoby bezdomne 12 30 8 

Osoby uzależnione od alkoholu 0 2 2 

Osoby uzależnione od narkotyków 0                          1 0 

Osoby chore psychicznie 0 0 0 

Osoby długotrwale bezrobotne 5 23 14 

Osoby zwalniane z zakładów karnych 0 1 1 

Uchodźcy 0 0 0 

Osoby niepełnosprawne 0 0 0 

Inne – korzystający długotrwale z opieki społecz-

nej 

1 4 2 
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2. Usługi kierowane do uczestników w ramach reintegracji społecznej i zawodowej 

 
 
Wyszczególnienie 
 
 

Liczba osób, które: 

Rozpoczęły zajęcia 
Uczestniczyły w zaję-

ciach 

Ukończyły 

zajęcia 

Szkolenia zawodowe 18 61 27 

Organizowanie praktyk i staży zawodowych 3 6 3 

Pomoc w przekazywaniu ofert pracy 10 34 12 

Zajęcia z zakresu prowadzenia samodzielnej działal-

ności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej 
4 4 4 

Inne działania z zakresu reintegracji zawodowej 18 61 27 

Uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych 0 4 2 

Uczestnictwo w grupach samopomocowych oraz w 

grupach wsparcia 
3 3 2 

Indywidualne konsultacje z psychologiem i terapeutą 0 4 2 

Grupy edukacyjne 18 61 27 

Inne działania z zakresu reintegracji społecznej 18 61 27 

3. Liczba uczestników usamodzielnionych ekonomicznie 

Wyszczególnienie Uczestnicy zajęć ogółem W tym kobiety 

Uczestnicy zajęć CIS skierowani do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy 0 0 

Uczestnicy zajęć CIS zatrudnieni u pracodawcy bez wspieranego zatrudnienia 9 2 

Uczestnicy zajęć CIS zatrudnieni w Centrum 0 0 

Uczestnicy zajęć CIS, którzy podjęli samodzielną działalność gospodarczą 0 0 

Uczestnicy zajęć CIS, którzy podjęli działalność gospodarczą w formie spół-

dzielni socjalnej 
0 0 

Nabywający prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych 0 0 

 

 

 

W miesiącach styczeń i luty 2016 r. , uczestnicy Centrum Integracji Społecznej prowadzone-

go przez Fundację, uczestniczyli w końcowej części projektu „Koło Gazety Ulicznej – STOP 

wykluczeniu i marginalizacji”, dofinasowanym przez Fundację im. Stefana Batorego w ra-

mach programu „Obywatele dla Demokracji”, a realizowanym przez Stowarzyszenie Wy-

dawnicze Barki. 

Celem projektu było zmniejszenie stopnia marginalizacji osób długotrwale bezrobotnych po-

przez ich aktywizację społeczną i kulturalną oraz zapewnienie dostępu do usług psycholo-

gicznych i porad prawnych. Z doświadczenia Barki  wynika, że osoby długotrwale bezrobotne 

nie są w stanie powrócić do aktywności społecznej bez pomocy. Borykają się z wieloma pro-
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blemami: brak kwalifikacji, poczucie niskiej wartości, uzależnienia, zadłużenia, konflikty z 

prawem i potrzebują co najmniej roku do ponownej adaptacji. Nie mają dostępu, ale i moty-

wacji, do korzystania z dóbr kultury, wsparcia psychologicznego i prawnego. 

Uczestnicy brali  udział w warsztatach kulturalnych, dziennikarsko- reporterskich, fotogra-

ficznych i psychoedukacyjnych oraz wydarzeniach kulturalnych- odwiedzili Muzeum Lite-

rackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu, Salon Muzyczny Feliksa Nowowiejskiego w Willi 

wśród Róż oraz wzięli udział w spektaklach Teatru Porywacze Ciał.  Prowadzono doradztwo 

prawne i konsultacje psychologiczne. Powstało miejsce spotkań wyposażone w komputery i 

Internet.  

 

                   4.Fundacja Barka gospodarzem edukacyjnych wizyt studyj - 

       nych z Polski i z zagranicy  

         W 2016 r. Fundacja Barka była gospodarzem wizyt studyjnych służących pokazaniu 

wypracowanego przez lata modelu włączenia społecznego poprzez stworzony holistyczny 

system wsparcia: od wspólnot jako miejsc dla osób bezdomnych, poprzez programy eduka-

cyjne jak centra integracji społecznej, program zatrudnienia, jak tworzenie spółdzielni socjal-

nych, aż po budowanie socjalnych osiedli i tworzenie partnerstw publiczno-prywatno-

społecznych tworzonych we wspólnotach lokalnych mających na celu włączenie społeczne 

najbardziej potrzebujących grup osób w lokalnym środowisku. 

W wizytach uczestniczyli zarówno przedstawiciele władz lokalnych, jak i urzędów pracy czy 

ośrodków pomocy społecznej, a także lokalnych organizacji. Fundację regularnie odwiedzali 

również studenci społecznych kierunków takich jak np. praca socjalna czy resocjalizacja. Go-

ściliśmy również uczestników centrów integracji społecznej czy ośrodków dla osób bezdom-

nych, którzy przyjeżdżali spotkać się z uczestnikami programów prowadzonych przez Barkę, 

aby wymienić doświadczenia, usłyszeć  przykłady  zmiany życia oraz aby osobiście zoba-

czyć, że ta zmiana jest naprawdę możliwa. 

Fundacja Barka gości również uczestników zagranicznych wizyt studyjnych m.in. z Holandii 

gdzie funkcjonuje holenderski oddział działań Barki pracujący z osobami bezdomnymi na 

ulicach holenderskich miast. Przedstawiciele lokalnych holenderskich samorządów, mediów 

oraz organizacji uczestniczą w wizytach w Fundacji przygotowujących ich do pracy z migran-

tami z Europy Śródkowo-Wschodniej w ich kraju.  

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka prowadzi Dom Wspólnotowy, w którym schro-

nienie znajdują osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym. Wśród nich znaj-

dują się osoby uzależnione, opuszczające zakłady karne, samotne, mające trudności ze znale-

zieniem pracy na otwartym rynku  i inne.  

Początkowo, w Domu Wspólnotowym Fundacji Barka w Poznaniu znajdowało schro-

nienie około 15 osób. W późniejszym czasie powstał również hotel, którego celem było 

przyjmowanie gości „z zewnątrz”, a opiekę nad nim sprawowali uczestnicy warsztatu usłu-

gowo-hotelarskiego.  Z uwagi jednak na duży problem bezdomności oraz uzależnień naszych 

rodaków za granicą pojawił się pomysł, aby zaoferować Polakom system wsparcia również 

poza granicami naszego kraju, a hotel  zaadaptować na potrzeby ich przyjmowania.   

W odpowiedzi na te potrzeby 9 maja 1994 roku, w Holandii, zainspirowana działa-

niami Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka (Polska), powstała nowa fundacja, która została 

nazwana Barka NL (Stichting Barka). Celem tej fundacji  było wsparcie projektów edukacyj-

nych i społecznych Barki Polska na wiele różnych sposobów. 

 Barka NL oferuje rodakom szeroki wachlarz wsparcia, w ramach którego mogą oni 

liczyć na pomoc prawną, w tłumaczeniach, w powrocie do kraju, czy wskazanie potencjal-

nych możliwości wyjścia z trudnej sytuacji. Jedną z nich jest powrót do miejsca swojego za-
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mieszkania, na terapię leczenia uzależnień, do rodziny lub gdy nie jest to możliwe z różnych 

względów, do domu Wspólnotowego Fundacji Barka.  

W związku z powyższym w grudniu 2016 roku do Hotelu, który został zaadaptowany 

na schronienie dla naszych rodaków wracających z nieudanych emigracji, powróciły dwie 

pierwsze osoby, które są z nami do dziś – jedna z nich jest osobą uzależnioną od narkotyków 

oraz z zaburzeniami psychicznymi, a druga nie radzącą sobie w codziennych zadaniach i po-

trzebującą nieustającego wsparcia. 

Fundacja Barka dzięki swojemu doświadczeniu w  pracy z osobami zmarginalizowa-

nymi wypracowała holistyczny i komplementarny system wsparcia. Dom Wspólnotowy to 

miejsce, w którym osoby wykluczone mają szansę na odbudowę swojego życia.  

Wszyscy mieszkańcy Wspólnoty mają w pełni zaspokojone potrzeby podstawowe jak 

i te wyższego rzędu. Zamieszkują oni w pokojach dwu lub jednoosobowych, otrzymują 

odzież, obuwie, pościel, artykuły higieniczne, artykuły spożywcze oraz każdego dnia co naj-

mniej jeden ciepły posiłek.  

Raz w tygodniu odbywają się spotkania formacyjne, na których omawiane są proble-

my, trudności, wyzwania, dobre i złe wydarzenia minionego tygodnia. Mieszkańcy uczestni-

czą w wyjazdach integracyjnych, kulturalnych i edukacyjnych. Organizowane są wyjazdy nad 

morze, do teatru, do kina, grille, Śniadanie Wielkanocne, Boże Narodzenie i wiele innych.  

Mieszkańcy mają również możliwość korzystania z porad psychologa i terapeuty, któ-

ry jest do ich pełnej dyspozycji. Osoby, które same doświadczyły problemu uzależnienia, czy 

bezdomności pomagają kolejnym w podjęciu terapii leczenia uzależnień w systemie stacjo-

narnym, ambulatoryjnym lub detoksykacyjnym, w zależności od potrzeb konkretnej osoby. 

Osoby mające konflikty z prawem mogą również liczyć na doradztwo prawne, które jest 

udzielane średnio minimum raz w tygodniu. Mieszkańcy mają również możliwość korzysta-

nia z pomocy pracownika socjalnego, który wspiera ich w rozwiazywaniu spraw socjalno-

bytowych oraz sprawach związanych z uczestnictwem w Centrum Integracji Społecznej, które 

jest formą zatrudnienia socjalnego. Zdecydowana większość mieszkańców Domu Wspólno-

towego Barki jest zarazem uczestnikami Centrum Integracji Społecznej. 

 

 

Fundacja Barka zorganizowała spotkania wielkanocne oraz wigilijne dla osób potrzebujących, 

a także integracyjne spotkania w ośrodku rekreacyjnym w Chudobczycach 

Fundacja Barka jak co roku zorganizowała śniadanie wielkanocne oraz wieczerzę wigilijną 

dla osób potrzebujących, samotnych, bezdomnych. Były to spotkania na ok. 400-450 osób 

łącznie. 

Współorganizowaliśmy również otwarcie sezonu letniego w prowadzonych przez Fundację 

ośrodku rekreacyjnym nad jeziorem Lubosz Wielki w Chudobczycach. Spotkanie miało cha-

rakter integracyjny z tańcami oraz zawodami sportowymi, a także korzystaniem ze sprzętu 

wodnego. Uczestnicy m.in. zwiedzili Gospodarstwo Ekologiczne w Chudobczycach, w tym 

farmę i ogród. W ruchu były rowery, kajaki, piłka nożna i siatkowa.  Dzieci  wzięły udział w 

specjalnie dla nich przygotowanych grach i zabawach. Razem w wyjeździe integracyjnym 

uczestniczyło ok. 100 osób. 

 

 

 

        5.  Fundacja Barka jest inicjatorem i współzałożycielem Międzynaro-

dowej Sieci Innowacyjnych Przedsiębiorstw Społecznych ( INISE), założonej w 

Brukseli. Założycielami Sieci jest 6 organizacji afrykańskich i 8 europejskich. Fundacja Barka 
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wraz z INISE współpracuje z Parlamentem Europejskim, Europejskim Komitetem Społeczno-

Ekonomicznym, z diasporą afrykańską w Europie i organizacjami afrykańskimi w sprawie 

rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Afryce. .  

 

          6. Rozwój przedsiębiorstwa społecznego w oparciu o duże gospodar-

stwo ekologiczne. 

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

tychczasowe zyski są reinwestowane w rozwój gospodarstwa. W ramach gospodarstwa pro-

wadzony 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 została uru-

chomiona. 

 

 

               7.  Nagrody 
1 .V edycja Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta, Barbara Sadowska nomino-

wana  w Kategorii: „Działalność społeczna”. Gala w wręczenia nagród odbyła się w Warsza-

wie 16 maja 

2. Wręczenie tytułu „Zasłużony dla Miasta Poznania”. 29 czerwca, podczas corocznych uro-

czystości z okazji święta patronów Poznania, św. Piotra i Pawła, wręczono okolicznościowe 

nagrody m. Poznania oraz tytuły honorowe. Wśród wyróżnionych znaleźli się założyciele 

Fundacji Barka. Tytułem "Zasłużeni dla m. Poznania"- uhonorowani zostali Barbara i Tomasz 

Sadowscy, działający na rzecz osób bezrobotnych, z uzależnieniami, a także rodzin w trudnej 

sytuacji socjalnej 

3.Nagroda od WhyStory dla Tomasza Sadowskiego. Miesięcznik WhyStory przyznał Toma-

szowi Sadowskiemu tytuł "Lider z Powołania". Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w 

Warszawie, w środę 28 września, podczas okolicznościowego seminarium w Szkole Głównej 

Handlowej. 

 

 

 

        8.  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 1/2016 -  zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników i przeznaczeniu zysku 

 

 

 

 



 17 

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 130 217,11 

Źródła publiczne 4 421 439,68 

- budżet państwa 594 860,73 

Działalność gospodarcza 759 491,81 

Pozostałe przychody                   569 291,96 

Razem przychody 5 880 440,56 

Przychód z działalności go-

spodarczej stanowi: 

12,92 

 

 

3. Informacja o poniesionych kosztach: 

a. na realizację celów statutowych: 4 796 103,76 

b. działalność gospodarczą: 608 958,81 

c. pozostałe koszty operacyjne: 219 820,72 

d. koszty finansowe: 59 258,44 

 

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

i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

a.  

Pracownicy administracyjni  

Pracownicy zatrudnieni w ra-

mach projektu z PO KL 

11 

Pracownicy działalności statu-

towej 

8 

Pracownicy związani z dzia-

łalnością gospodarczą 

6 

Ogółem liczba zatrudnionych 

na dzień 31.12.2016 

25 

 

 

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:1 213 530,57 zł 

- koszty wynagrodzeń z tytułu działalności gospodarczej:  132 753,50 zł 

- łączna kwota wynagrodzeń wraz z narzutami wyniosła: 1 346 284,07zł 
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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: 88 832,13zł 

 

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:  

W roku 2016  Fundacja zawarła umowę leasingu samochodu Dacia Lodgy o wartości 

41 056,92 zł netto na okres 48 miesięcy. 

 

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

wych sporządzanych dla celów statystycznych: aktywa: 11 488 214,25, Pasywa: 

11 488 214,25 

 

 

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  Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej – 4 152 322,66 zł 

- dotacja Centrum Integracji Społecznej – 254 860,73zł 

- dotacja Senat RP – 340 000,00zł 

 

W roku 2016 koszty realizacji projektu WCES wyniosły 3 060 048,87zł, koszty realizacji 

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

ści wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Centrum Integracji Społecznej – 

otrzymano protokół potwierdzający prawidłowość wydatkowania, 

- kontrola Państwowej Inspekcji Pracy –zalecenia pokontrolne zrealizowano, 

-Kontrola Urzędu Marszałkowskiego – prawidłowości realizacji projektu, realizacja pra-

widłowa. 

  

 

    

 


