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Fundacja Barka jest organizacją pozarządową, której celem jest rozwój społeczny grup 

zmarginalizowanych. Poprzez tworzenie programów samopomocowych, edukacyjnych, rozwój 

przedsiębiorczości społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności w krajach, które niedawno wstąpiły 

do UE i krajach, które odzyskują swoją niezależność, Fundacja Barka stwarza szansę na odbudowę życia. 

Celem Fundacji jest stworzenie systemu wsparcia pomagającego w integracji grup osób wykluczonych 

społecznie. Główny celem programu rozwojowego Fundacji Barka jest stworzenie aktywnych form 

pomocy społecznej. Zapotrzebowanie na wiedzę i modele przedsiębiorcze Barki w ostatnich latach 

wzrosło i teraz działania Fundacji rozszerzyły się w Europie w tym też w Holandii. 

W dniach 21.01.-02.02.2013 odbyło się szkolenie przyszłych pracowników Centrum Ekonomii Społecznej 

(CES) z Holandii w Poznaniu. W szkoleniu uczestniczyło w pierwszym tygodniu 5 a już w drugim tygodniu 

6 uczestników. Szkolenie rozpoczęła i nadzorowała menager dyrektor M. Chwarscianek. 

Przebieg Szkolenia 

W pierwszym tygodniu szkolenia mieszkaliśmy w hotelu nalezacego do spółdzielni Swit w 

Chudobczycach. Ta tez spoldzielnia wraz z uczestnikami CISu z opustoszalych, w surowym stanie 

stojacych popegeerowskich blokach zbudowala wlasnorecznie hotel jak i wlasne mieszkania. Spoldzielnia 

wraz z CISem z opustoszalego obok lezacego dworku, i przynależących oborach hoduja wlasne trzode, 

gospodarstwo ekologiczne a co za tym idzie wlasne produkty (mleko, ser, zboze etc.). Produkty SA nie 

tylko “zjadane” ale są źródłem utrzymania.  

W tym 1-ym tygodniu mielismy możliwość przyjrzenia sie z bliska roznym Centrom Integracji Spolecznej, 

spółdzielniom spolecznym etc. W czasie spotkan z uczestnikami CISow czy spółdzielni mogliśmy 

wysłuchać bardzo osobistych zyciowych histori, rozmawialismy o przedsiębiorczości spolecznej, 

zleceniach, planach na przyszlosc etc.. Ogromne wrazenie wywarl na mnie CIS- Zawady utrzymujący się 

wylacznie z wlasnej pracy. CIS-Zawady wspolna praca, wspolnym podejmowaniem decyzji i szukaniem 

projektow jak i swietna kadra doszedl do pewnej niezaleznosci w swoim funkcjonowaniu. Jednak by taki 

cel osiągnąć duzo pracy i zaangażowania od każdego uczestnika jest wymagana, co niezawsze jest 

osiagalne. Warto wspomniec o Stowarzyszeniu Wydawniczym „Gazeta Uliczna”– jako wydawce 

wielokrotnie nagradzanego kwartalnika, w którym propaguje się ide ekonomii solidarnej, a który 

dystrybuowany jest przez samych bezrobotnych uzyskujących z  tytułu sprzedaży dochodów. Następnie w 

dzielnicy Darzybór odwiedziliśmy Pogotowie Społeczne prowadzące noclegownię dla 100 osób gdzie tez 

odbyło się spotkanie z kierownictwem CIS Darzybór.  

Nastepnie zostaliśmy zaproszeni na spotkania w roznych spoldzielniach, które swa specifike działalności 

zawdzięczają swej lokalizacji.  



Tak na przykład mogliśmy być świadkami już historycznego przekazania spoldzielni w Posadowku 

pozwolenia na budowe schroniska dla zwierzat dzikich. Mieszkancy tej spółdzielni niesamowicie szczerze, 

wspieraja co się nawzajem opowiadali o niełatwej drodze zyciowej: swym poczatku w Polsce, często 

przymusowej finansowo emigracji, upadku i powrocie do kraju, o panującym systemie w spoldzielni, o 

równości i obowiązujących w niej zasadach. Druga spoldzielnia która zwróciła moja uwage była 

spoldzielnia w Wladyslawowie, gdzie Barka się narodzila. Widzac ten skrawek ziemi, stojacy na niej dom 

przeniosl mnie do początków Barki i trudu jaki musial jej towarzyszyc. A jednak ciagle powtarzane nam 

podczas szkolenia slowa: praca, wsparcie, rownosc, wspolne podejmowanie decyzji, zasady; wykształciły 

poglad (system) ktory jest w naszym pedzacym21-wieku coraz czesciej szukany. 

W lokalu Stara Piekarnia prowadzonym jako przedsiębiorstwo społeczne, odbywaly się spotkanie z 

kierownictwem Fundacji BARKA – Barbarą i Tomaszem Sadowskimi. Rozmawialismy o potrzebie 

tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarki solidarnej w Holandii i Polsce, jako najlepszego, najbardziej 

efektywnego narzędzia pomocy dla osób dotkniętych bezrobociem, bezdomnością i uzależnieniami. 

Oczywiście mielismy obok waznych spotkań tez chwilę by moc zwiedzic czastki Polskiej historii. Taktez 

nasza pierwsza noc spędziliśmy w pieknym dworku Pana J. Makowskiego ktory z niesamowita pasja 

opowiedział nam o swoim Afrykanskim małżeństwie jaki o projektach Braki w Afryce. Nastepnie już jako 

zgrana grupa zostaliśmy poddani malemu testowi Tomka Sadowskiego. Moim zdaniem wypadlismy 

“swietnie” jednak jeszcze duzo nauki zyciowej przed nami. 

Podsumowujac 1y tydzień duzo wiedzy zdobyliśmy na temat CISu, CESu, hosteli i pogotowiu spolecznym, 

o systemie BARKI i jej sukcesu. Co najwazniejsze, mówiąc już w swoim imieniu, mogłam zobaczyc w 

praktyce co oznacza polityka spoleczna. To wlasnie w niej,  slowami Barbary Sadowskiej: chodzi o rozwoj i 

zmiane a nie o przetrwanie-  co jest forma patriotyzmu, korej celem jest możliwość czerpania z wolności 

przez wszystkich (zrownowazona gospodarczo polityka). 

Weekend mogliśmy odpocząć wsrod swoich członków rodziny. 

W drugim tygodniu już jako ekipa 6-scio osobowa zostaliśmy wyslani w rejony podkarpackie. Wraz z B. 

Sadowską mogliśmy uczestniczyc w tej urzędowej stronie powstawania CISow. Poprzez spotkania z 

wojtami, urzednikami mogliśmy zobaczyc jak ciezka jest poczatkowa praca i jak wygradzajacy jest już 

wynik koncowy. 

Posumowanie szkolenia 

 

Wszystkie spotkania zorganizowane w czasie naszego szkolenia charakteryzowała ożywiona dyskusja, 

podczas której nieukrywano  występujących problemów, na jakie napotykają działające podmioty 

ekonomii solidarnej, ale również dzielono się swoimi dobrymi doświadczeniami i chętnie odpowiadano na 

wszystkie pytania zadawane przez uczestników wizyty. Bogaty program, mnogość otrzymanych 

informacji, a przede wszystkim możliwość odbycia bezpośrednich rozmów z pracownikami, 



wolontariuszami i uczestnikami CIS-ów i spółdzielni socjalnych w znacznym stopniu utwierdziła mnie w 

przekonaniu o potrzebie szybkiego utworzenia na terenie Utrechtu Centrum Ekonomii Spolecznej (CES). 

 


