Wizyta studyjna w Wielkopolsce
W dniach 2 - 4 września 2014 r. zorganizowano trzydniową wizytę studyjną w podmiotach
ekonomii społecznej na terenie woj. wielkopolskiego. W wizycie uczestniczyło 18 osób przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej z naszego regionu.
Celem wizyty było zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami ekonomii społecznej
w jednym z najbardziej aktywnych regionów pod względem rozwoju sektora gospodarki
społecznej, tj. w Wielkopolsce. Podczas wizyty uczestnikom zostały zaprezentowane
najlepsze praktyki w zakresie ekonomii społecznej, stanowiące niejednokrotnie wzór do
naśladowania dla całego sektora ES. W ramach wizyty uczestnicy mieli okazje zobaczyć
miejsca, które posłużyły jako modele przy tworzeniu ustaw takich jak m.in. Ustawa
o zatrudnieniu socjalnym czy Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Ponadto uczestniczyli
w zajęciach teoretycznych z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz budowania
partnerstw lokalnych. Program wizyty został celowo tak skonstruowany, aby uczestnicy na
każdym etapie – także organizacyjnym, tj. podczas posiłków i noclegów – korzystali z usług
podmiotów ekonomii społecznej.
Podmioty ekonomii społecznej objęte wizytą:
1. Związek Organizacji Sieci Współpracy „Barka” w Poznaniu
W wyniku usamodzielnienia się programów Fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście
stowarzyszeń i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy
w ramach
związku stowarzyszeń i fundacji. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych
w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i
społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich, a
zwłaszcza samopomocowych. Swój cel Sieć realizuje poprzez:
 zorganizowanie sprawnego systemu obiegu informacji i wymiany doświadczeń,
 konsultowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych związanych z zakresem
działania członków Sieci,
 wypracowanie i upowszechnienie standardów współdziałania,
 organizowanie działalności szkoleniowej,
 prowadzenie działalności wydawniczej,
 prowadzenie programów na rzecz aktywności obywatelskiej
 tworzenie i realizacja wspólnych programów na rzecz rozwoju społecznego.
Podczas wizyty studyjnej w ramach sieci „Barki” uczestnicy odwiedzili następujące podmioty:
1.
2.
3.
4.

Centrum Gospodarki Solidarnej na Zawadach w Poznaniu,
Stowarzyszenie „Szkoła Barki”,
Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu,
Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach.

Spotkania odbywały się w pomieszczeniach odwiedzanych podmiotów jak również
w plenerze, co umożliwiło obserwację sposobu organizacji i zakresu realizowanych zadań.
Podczas wizyt przedstawiciele jednostek prezentowali misję, specyfikę działalności oraz
doświadczenie zatrudnionych osób. Ponadto uczestnicy mieli możliwość bezpośredniej

rozmowy z osobami, które pokonały uzależnienie i dzięki pomocy Fundacji „Barka”
rozpoczęły nowe życie.

Uczestnicy wizyty studyjnej.

2. Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie
Fundacja „Gębiczyn” założona została w celu objęcia dzieci wiejskich wczesnym
rozpoznaniem porażenia mózgowego i ich rehabilitacją. Fundatorzy - założyciele przekazali
na ten cel działkę budowlaną o pow. 1,12 ha oraz dwa autorskie projekty budowlane ośrodka
rehabilitacji i stajni wraz z aktualnym pozwoleniem na budowę. Utworzony w 1997 r.
Wyjazdowy Zespół Wczesnej Interwencji pod kierunkiem dr n. med. Anny Kałamoniak z Piły
(w jego skład oprócz lekarza wchodzili także psycholog kliniczny, rehabilitant i pedagog
specjalny), przeprowadził rozpoznanie i udokumentował różny stopień upośledzenia
u ponad 30 dzieci, które nigdy dotąd nie zostały objęte rehabilitacją, głównie z powodu
głębokiego ubóstwa i patologii społecznej.
W latach 1997-2011 zrealizowano kilkadziesiąt projektów edukacyjno-kulturalnych
mieszczących się w założeniach autorskiego programu „Dobry Dom”. W projektach
uczestniczyło rocznie od 1500-2000 dzieci i młodzieży - bezpośrednich beneficjentów oraz
pośrednio rodziców, nauczycieli, osób zwiedzających, uczestników imprez edukacyjnointegracyjnych.
W latach 2010-2011 reintegracją społeczną objęto 40 uczestników powstałego Centrum
Integracji Społecznej, mieszkańcom Gminy Czarnków i Miasta Czarnkowa.
Misją CIS w Gębiczynie jest dzielenie się wiedzą poprzez realizowanie projektów
edukacyjno-kulturalnych, wspierających rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci
i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców wsi, w tym osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, mieszkających na wsi.
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Uczestnicy wizyty studyjnej.

Uczestnicy wizyty studyjnej.

3. Spółdzielnia socjalna BIS- KAM WESOŁE SKRZATY W TRZCIANCE
Spółdzielnia socjalna BIS – KAM WESOŁE SKRZATY w Trzciance prowadzi Klub Malucha,
zajmuje się opieką nad dziećmi w ramach, której prowadzi:
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia plastyczno – techniczne,
- zajęcia artystyczno – teatralne,
- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.
Oprócz opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzony jest punkt przedszkolny „Wesołe Skrzaty”
oraz organizowane są usługi związane z organizacją wydarzeń skierowanych do dzieci (np.
organizacja przyjęć urodzinowych). W ofercie Spółdzielni jest także całonocna opieka nad
dziećmi.

Uczestnicy wizyty studyjnej.

