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Konferencja 26.01.2011
W środę 26 stycznia 2011 roku o godzinie 10 w siedzibie Fundacji Pomocy
Wzajemnej BARKA na ul. Św. Wincentego odbyła się konferencja Gospodarka
społeczna odpowiedzią na problemy lokalne. Konferencja odbyła się w ramach
projektu Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu, w którym
partnerem jest Stowarzyszenie ETAP.
W czasie konferencji swoje wystąpienia mieli członkowie Stowarzyszenia ETAP:
- Zbyszko Siewkowski - prezentacja projektu Regionalne Centrum Ekonomii
Społecznej w Poznaniu
- Waldemar Hyla - Dobre praktyki na przykładzie partnerstwa Piątkowo w
Poznaniu
- Lidia Nowotna - przedsiębiorstwa społeczne
Poza wystąpieniami członków Stowarzyszenia ETAP zaprezentowane zostały
także następujące tematy: Budowanie partnerstw lokalnych, Przedsiębiorstwo
społeczne Barki, Spółdzielnie socjalne, Spółdzielnia socjalna Tajemniczy Ogród,
Edukacja Liderów Ekonomii Społecznej, Omówienie wortalu prohumanus.pl.
Konferencja trwała do godziny 14.15 i zakooczyła się wspólnym lunchem
wszystkich uczestników.

Spotkanie Opłatkowe 22.12.2010
W poniedziałek 20 grudnia o godzinie 18 w siedzibie Rady Osiedla Jana III
Sobieskiego odbyło się spotkanie opłatkowe. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
Stowarzyszenia ETAP - Zbyszko Siewkowski oraz Waldemar Hyla.
Przy kawie i herbacie był czas na spokojną rozmowę. Rozmawiano przede wszystkim
o działalności samorządu w mijającym już roku. Ze względu na przekształcanie Rad
Osiedli, Rada kooczy swoją 20 miesięczną działalnośd. Przerwa w działalności potrwa do
marca, kiedy to odbędą się nowe wybory do Rady Samorządu Pomocniczego.
W tym miejscu chcielibyśmy serdeczni podziękowad Samorządowi Pomocniczemu
Miasta Poznania, Radzie Osiedla Jana III Sobieskiego za owocną współpracę i pomoc na
jaką zawsze mogło liczyd Stowarzyszenie ETAP.

Przygotowania do Wigilii
W piątkowskim Centrum Integracji Społecznej zapanował już na dobre świąteczny
klimat. Pośród codziennych obowiązków coraz częściej głowę zaprzątają nam myśli
o zbliżającej się wielkimi krokami Wigilii. Do przepracowania pozostaje nieco ponad
tydzieo a wszystko po to, aby w atmosferze wzajemnej życzliwości, pośród dźwięku kolęd
i zapachu choinki zasiąśd do wspólnego stołu. Życzenia, dzielenie się opłatkiem,
rozmowy, kolędowanie wszystko to jest częścią tradycji, która sprawia, że na Święta
Bożego Narodzenia czekamy cały rok, nawet my dorośli.
Spotkanie z Jasiem Melą 15.12.2010
W grudniowe, śnieżne przedpołudnie czterdziestu uczestników programu CIS
Piątkowo miało okazję spotkad się z Jasiem Melą. Znany podróżnik, który jako jedyny
niepełnosprawny na świecie zdobył oba bieguny polarne opowiadał o swoich
dokonaniach, podróżach i o tym jak zmieniły one jego życie. Trwające prawie 3 godziny
spotkanie, w którym łącznie brało udział 100 osób, pozwoliło im dokładniej przyjrzed
się wyczynom młodego podróżnika. Jaś prowadzi obecnie własną fundację Poza
horyzonty, która między innymi pomaga ofiarom wypadków.
www.pozahoryzonty.org

Spółdzielnia socjalna "WŁAŚNIE MY" 09.11.2010
Spółdzielnia Socjalna świadcząca usługi z zakresu opieki nad osobą starszą
i niepełnosprawną jest kolejnym dowodem na skutecznośd programu reintegracji
społecznej i zawodowej prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej przy
Stowarzyszeniu ETAP. Spółdzielnia "WŁAŚNIE MY", co najpełniej obrazuje jej
nazwa, stała się szansą zaistnienia na rynku pracy dla 5 bezrobotnych do tej pory
osób. Założycielami było czterech uczestników warsztatu opieki nad osobą starszą
i niepełnosprawną, oraz jedna osoba, która ukooczyła warsztat już wcześniej.Po
trwających od kwietnia 2010 spotkaniach grupy założycielskiej, w listopadzie
spółdzielnia została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Siedziba
Spółdzielni Socjalnej "WŁAŚNIE MY" mieści się na Osiedlu Batorego 75 na
poznaoskim Piątkowie.
Oferta spółdzielni obejmuje:
- czynności pielęgnacyjno-higieniczne
- pomoc osobom starszym w pracach domowych
- pomoc w zakupach, sprzątaniu
Spółdzielnia realizuje już zlecenia opiekuocze.

Spółdzielnia socjalna Tamaryszek 22 październik 2010
Od 22 października 2010 roku w Krajowym Rejestrze Sądowniczym, oficjalnie
widnieje kolejna już spółdzielnia socjalna powstała przy Stowarzyszeniu ETAP.
Spółdzielnia Socjalna Tamaryszek składa się z 8 osób. Wszyscy ukooczyli bądź
kooczą program reintegracji zawodowej w Centrum Integracji Społecznej Piątkowo
przy Stowarzyszeniu ETAP, i byli/są uczestnikami warsztatu ogrodniczego.
Spotkania przyszłych członków spółdzielni trwały od maja i odbywały się co
tydzieo. W ramach spotkao przyszłym spółdzielcom przekazywane były informacje
dotyczące przedsiębiorczości, omawiany był statut spółdzielni, wypełniane były
dokumenty, kształtowane były relacje pomiędzy poszczególnymi członkami grupy,
analizowano biznes plan, oraz akty prawne warunkujące powstanie spółdzielni
socjalnej.
Spółdzielnia ma swoją siedzibę na Osiedlu Jana III Sobieskiego 105.
Świadczy usługi z zakresu:
- prac ogrodniczych (w tym głównie prace pielęgnacyjne w ogrodzie, projektowanie ogrodów, odchwaszczanie, zakładanie trawników, pielęgnacja trawników,
formowanie krzewów, żywopłotów, cięcie drzew)
- prac porządkowych
- odśnieżania
Pomimo tego, że spółdzielnia powstała stosunkowo niedawno realizuje już zlecenia
ogrodnicze.

Konferencja "Dni Solidarności Kultury" 18 - 19 października 2010r
W dniach 1819 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznaoskich,
odbyły się "Dni Solidarności Kultury" , połączone z IV Ogólnopolskim Spotkaniem Ekonomii
Społecznej, oraz Wielkopolskimi Targami Przedsiębiorczości Społecznej. W konferencji,
którą swoim partonatem objęli m.in. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy
Buzek oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak, wzięli udział pracownicy
Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP. Wszystkich zebranych
uczestników powitali abp Metropolita Archidiecezji Poznaoskiej Ks. Stanisław Gądecki,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, oraz Przewodniczący
FundacjiPomocy Wzajemnej Barka Tomasz Sadowski. W pierwszym dniu konferencji
obyły się także 2 panele dyskusyjne, które prowadzili Krzysztof Więckiewicz z Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej, oraz prof. Jacek Kurczewski z Katedry Socjologii Obyczajów
i Prawa UW. Między godziną 16 a 18 każdy z uczestników indywidualnie uczestniczył w
jednym z odbywających się równocześnie warsztatów. W czasie warsztatów swoje
wystąpienie przedstawili Zbyszko Siewkowski dyrektor Centrum Integracji Społecznej
Piątkowo (warsztat 5 Etyczne podstawy ekonomii solidarności ), oraz Lidia Nowotna
instruktor warsztatu ogrodniczego, specjalista ds. podmiotów ekonomii społecznej w
projekcie Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu (warsztat 6 Wzmocnienie
spójności społecznej analiza dobrych praktyk ). Drugi dzieo konferencji, był dniem
uczestnictwa w warsztatach oraz podsumowania i zakooczenia konferencji.
W czasie Wielkopolskich Targów Przedsiębiorczości Społecznej swoje stanowiska
miało Centrum Integracji Społecznej Piątkowo, oraz spółdzielnie socjalne: "OGRO -BUD"
i spółdzielnia socjalna opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną "WŁAŚNIE MY".

Wyjazd integracyjny do Chudobczyc 27.07.2010 - 03.08.2010
Podobnie jak w ubiegłym roku uczestnicy programu Centrum Integracji
Społecznej Piątkowo uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do Chudobczyc. Wyjazd
odbył się w dwóch turach między 27.07.2010 a 03.08.2010. Czterywspólnie spędzone dni
przeznaczone były na integrację, lepsze poznanie sięuczestników, zwiedzanie, rekreację.
W wyjeździe uczestniczyło w sumie około 50
uczestników, oraz kadra Centrum. Wyjazd będący dla uczestników urozmaiceniem a często
jedyną możliwością wypoczynku zapadł na długo w ich pamięd.

Festiwal aktywnych społeczności lokalnych 19.06.2010r.
Wspólnie z uczestnikami CIS-u wzięliśmy udział w V Festiwalu Aktywnych
Społeczności Lokalnych. W sobotę 19.06.2010 zebraliśmy się w parku nad
Wartą. Podczas Festiwalu wszystkie stowarzyszenia, organizacje, przedszkola
i spółdzielnie socjalne miały możliwośd zaprezentowania swoich działao i sukcesów na rzecz społeczeostw lokalnych. W imieniu Centrum z krótkim przemówieniem na scenie wystąpili: vice dyrektor Waldemar Hyla o oraz uczestnicy warsztatu ogrodniczego Leszek Górny i Michał Konstaoczak. Po wystąpieniu, każda
instytucja biorąca udział w Festiwalu na dużej mapie Poznania przyklejała
czerwone jabłuszko. Zrobiło się na niej naprawdę kolorowo, bo postanowiły
zaprezentowadsię aż 64 przeróżne organizacje. Podczas festiwalu na scenie można
było oglądad także występy, były stoiska pełne kolorowej twórczości: obrazków,
biżuterii, kartek. Atrakcje przyciągnęły w sobotę wielu mieszkaoców Rataj,
zwłaszcza rodzin z dziedmi.

Uroczystość wmurowania i poświęcenia Kamienia Węgielnego 14 czerwca 2010r.
W dniu 14 czerwca 2010 roku o godzinie 10.00 odbyła się w Fundacji Pomocy
Wzajem-nej Barka uroczystośd wmurowania i poświęcenia Kamienia Węgielnego
pod budowę dwóch budynków edukacyjnych w Centrum Barki. Na odbywającą
się uroczystośd rozpoczęcia budowy nowych budynków dla fundacji przybyli
marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, a także przedstawiciele władz lokalnych
Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, marszałek Wielkopolski Marek
Woźniak, abp Stanisław Gądecki oraz parlamentarzyści. Wśród zgromadzonych
gości znaleźli się również uczestnicy Centrum Integracji Społecznej wraz z
Dyrektorem i instruktorami. Uczestnicy mogli wysłuchad przemówienia marszałka
i zadad kilka pytao.

Złożenie hołdu ofiarom katastrofy lotniczej w Smoleosku 12.04.2010r.
12.04.2010 roku uczestnicy Centrum Integracji Społecznej wraz z kadrą złożyli
hołd ofiarom katastrofy lotniczej w Smoleosku. Zebraliśmy się w parku przy
Zamku Cesarskim, pod pomnikiem ofiar Katynia i Sybiru przy ul. Fredry. W
kompletnej ciszy zapaliliśmy znicze, złożyliśmy kwiaty i pomodliliśmy się za
tragicznie zmarłych.

Nowa spółdzielnia socjalna
Piątkowskie Centrum Integracji Społecznej mające swoją siedzibę w pomieszczeniach piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 15 na os. Jana III Sobieskiego
może odnotowad kolejny sukces. Po blisko roku wspólnych zajęd integracyjnych,
grono pięciu osób uczestniczących w codziennych warsztatach o specjalizacji
ogrodniczej i budowlanej postanowiło założyd własną spółdzielnię socjalną.
"OGRO - BUD", tak brzmi nazwa tego nowego podmiotu gospodarczego, został
8 lutego oficjalnie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Utworzenie
przez kilka osób nowych miejsc pracy dla siebie w dużej mierze było możliwe,
dzięki realizowanemu programowi, który obejmuje cykl specjalistycznych szkoleo
dotyczących prowadzenia działalności spółdzielczej. Ich organizatorem jest
Centrum Ekonomii Społecznej (CES), prowadzone przez Fundację Pomocy
Wzajemnej Barka w oparciu o Centra Integracji Społecznej na Piątkowie,
Zawadach i Darzyborze w Poznaniu. Niezwykle istotną rolę w urzeczywistnieniu
powstania nowej spółdzielni socjalnej odegrała również ogromna pomoc organizacyjna i pełne zaangażowanie instruktorki, a zarazem opiekunki warsztatu ogrodniczego, Marty Krajewskiej oraz koordynatora placówki integracyjnej na Piątkowie,
którzy od początku niezwykle aktywnie patronują całemu przedsięwzięciu. Dzięki
osobistemu zaangażowaniu i wszechstronnej pomocy pracowników oraz
dyrektora Centrum Integracji Społecznej, Zbyszka Siewkowskiego, nowa
spółdzielnia socjalna otrzyma również ze środków CIS-u finansowe wsparcie
na zakup niezbędnego sprzętu ogrodniczego oraz narzędzi budowlanych. Dla
rozpoczynającego działalnośd gospodarczą nowego podmiotu taka pomoc jest
wprost nieoceniona i godna szczególnego podkreślenia. Siedzibą "OGRO-BUD"-u
zostało adoptowane pomieszczenie piwniczne na os. Batorego 8. Spółdzielnia
świadczyd będzie usługi na rzecz społeczności lokalnej w zakresie wszelkich
prac ogrodniczych związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów
zielonych, jak również w zakresie prac remontowo - budowlanych. Obszarem

usługowej działalności nowej spółdzielni na początku będzie os. im. Stefan
Batorego. Warto wspomnied, że jest to już druga spółdzielnia socjalna, która
utworzona została przez uczestników zajęd integracyjnych w Centrum Integracji
Społecznej na Piątkowie. Pierwszą był powstały w czerwcu 2007roku Tajemniczy
Ogród mający pod swoją opieką tereny zielone na os. Bolesława Śmiałego. W
trakcie swojego istnienia spółdzielnia ta silnie ugruntowała już swoją pozycję na
rynku w zakresie oferowanych usług o czym, jak dotąd najlepiej przekonała się
społecznośd lokalna i administracja os. Bolesława Śmiałego Poznaoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.

