Wizyta pana Georgesa Dassisa,
Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
(EKES),
Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, ul. Św. Wincentego 6/9, Poznań
Budynek C - Galeria
16 maja 2017 r.
KONFERENCJA SIECIUJĄCA PARTNERSTWA LOKALNE SUBREGIONU
POZNAŃSKIEGO „DWA UJĘCIA SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ”

Program
09.35 – przylot na lotnisko Ławica w Poznaniu. Powitanie na lotnisku. Przejazd do siedziby
Fundacji Barka, ul. Św. Wincentego 6;
10.15 – wizyta w siedzibie Barki (siedziba zarządu Fundacji Barka, administracja, Centrum
Integracji Społecznej, hostel, Bistro, budynek byłego szpitala przygotowywany
do rewitalizacji w kierunku powstania multikulturowego centrum integracji);
10.45 – seminarium „Dwa ujęcia społecznej gospodarki rynkowej” :
- Przedstawienie działań instytucjonalnych EKESu na rzecz Europy Społecznej– Georges
Dassis.
- Rola organizacji obywatelskich w budowie Europy Społecznej – Tomasz Sadowski.
- Dyskusja – wystąpienia gości i uczestników Seminarium
- Podsumowanie
(Moderator - Ewa Sadowska, Barka Irlandia. Tłumaczenie j. polski / j. francuski - Martine
Wendzinski, Association d'Aide Mutualle a Barka, Francja).
12.15 – obiad – Spółdzielnia Socjalna Wspólny Stół;
13.00 – wyjazd do wspólnoty Barka w Chudobczycach (gospodarstwo ekologiczne);
14.30 – spotkanie z członkami wspólnoty Barka w Chudobczycach oraz wizyta
w gospodarstwie;
15.45 – powrót do Poznania;
18.35 – wylot pana przewodniczącego Dassisa do Brukseli;

Kontekst wizyty pana przewodniczącego Georgesa Dassisa w programach
Fundacji i Sieci Barka w Polsce.
W 2015 roku Fundacja Barka otrzymała nagrodę EKESu za „zintegrowany system
wsparcia kształcenia i przedsiębiorczości społecznej”. Jak oświadczył p. Georges Dassis
przewodniczący EKES-u: „godne życie jest podstawowym prawem człowieka, a ubóstwo
podważa wszystkie aspekty dobrostanu społecznego, w tym kształcenie, długoterminową
kondycję zdrowotną i więzi rodzinne. Niweczy ponadto przyszły potencjał jednostek i całej
społeczności. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w całej Unii Europejskiej zwalczają
ubóstwo w tym trudnym finansowo okresie. Przyznając tegoroczną Nagrodę dla
Społeczeństwa Obywatelskiego, EKES wyraża uznanie dla wybitnych inicjatyw, które
ułatwiają walkę z ubóstwem w Europie” .
Z ponad stu szeroko zakrojonych, wysokiej klasy projektów wybrano pięć inicjatyw.
Barkę nagrodzono za program Centrum Integracji Społecznej, które będąc inicjatywą
Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, realizuje działania w zakresie kształcenia i szkolenia
zawodowego osób długotrwale bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych, byłych
więźniów, uchodźców i osób uzależnionych. Centrum organizuje ponadto warsztaty
umożliwiające przekwalifikowanie zawodowe, zajęcia edukacyjne i grupy wsparcia.
W trakcie uroczystości wręczenia nagród EKESu w Brukseli, pan przewodniczący Georges
Dassis został zaproszony przez założycieli Fundacji Barka Barbarę i Tomasza Sadowskich do
odbycia wizyty w programach Barki w Polsce. Celem wizyty jest połączenie potencjałów na
rzecz budowania Europy społecznej.

Działania Fundacji Barka od 1989 roku:
W latach 1989 – 2004 Fundacja stworzyła system rehabilitacji społecznej, zawodowej i
ekonomicznej dla środowisk dysfunkcyjnych, na który składają się:



Programy wspólnot rodzinnych – farmy ekologiczne dla osób i środowisk
wykluczonych
społecznie,



Programy Socjalno-Edukacyjne na bazie których powstała Ustawa o Zatrudnieniu
Socjalnym,



Programy tworzenia nowych miejsc pracy i spółdzielni socjalnych dla osób
długotrwale
bezrobotnych, na podstawie których powstała Ustawa o Spółdzielniach Socjalnych,



Program dostępnego budownictwa, który posłużył jako baza do powołania Ustawy

o Finansowym Wsparciu Rządu dla budownictwa socjalnego,


Program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, na bazie którego powstała Ustawa
o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie,



Programy rozwoju społecznego dla nowych instytucji tworzonych w partnerstwie
z samorządami,



Programy reintegracji społecznej w systemie partnerstw lokalnych ( regionalnych,
powiatowych i gminnych) w oparciu o model Wielkopolskiego Centrum Ekonomii
Solidarnej w Poznaniu,



Programy integracji społecznej i zawodowej migrantów w krajach UE ( Anglia,
Irlandia, Holandia, Niemcy, Belgia, Islandia, Włochy, Polska), a także w Kandzie. (Do
tej pory powróciło z Barką z ulic zachodnio-europejskich stolic, blisko 20 tys.
bezdomnych
i bezrobotnych obywateli Europy Środkowo- Wschodniej. Osoby te powróciły do
programów reintegracyjnych Barki w Polsce oraz organizacji partnerskich w Europie
Środkowo-Wschodniej),



Programy centrów nowej generacji dla migrantów i uchodźców,



Barka Afryka-INISE koordynuje programami rozwojowymi we wschodniej Afryce
(głównie w Kenii) w partnerstwie ze wspólnotami lokalnymi, samorządami i rządem
centralnym oraz z diasporą afrykańską w Europie. Barka Afryka-INISE : www.inise.org
( Raport z wizyty studyjnej w Kenii delegacji Barki Africa-INISE w dn. 4 – 19 luty
2016r. : http://inise.org/?p=778 ),



Półtoraroczny projekt na rzecz budowy przedsiębiorczości społecznej w Macedonii,



Wywiad z Tomasz Sadowskim opublikowany w Zeszytach Naukowych Zakładu
Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego
Uniwersytetu
Warszawskiego:
http://ips.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/03/Spoleczenstwo-Obywatelskie-3-4-2016-2.pdf

Nagrody Fundacji BARKA
Wśród nagród i wyróżnień Fundacji BARKA znajdują się m.in.:
•
Nagroda Parlamentu Europejskiego "Silver Rose" (2001)
•
Przyjęcie B. i T. Sadowskich do grona przedsiębiorców społecznych prof. Klausa
Schwaba (2002)
•
Wyróżnienie od Time Magazine „European Heros” (2005)
•
Nagroda Fundacji Pro Publico Bono (2007, 2009),

•
1-sza Nagroda Globalnej Sieć Rozwoju (Kair 2003, Pekin 2007),
•
Nagroda za wybitne osiągnięcia w polu dostępnego budownictwa - UN Habitat
(Waszyngton, 2009),
•
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany przez Prezydenta RP (2011),
•
Nagroda Specjalna w kategorii Indywidualnej Filantropii (BNP Paribas, (Paryż, 2014),
•
Europejska Nagroda Obywatelska (Parlament Europejski, 2014),
•
Nagroda za Innowacje Społeczne od Światowego Forum Odpowiedzialności
Społecznej Przedsiębiorstw, Bombaj, luty 2015)
•
Nagroda Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego (EKES), (Bruksela,
2015)

Nota biograficzna pana Georgesa Dassisa:
- Działacz związkowy w Grecji od 15 roku życia;
- Działacz walczący przeciw reżimowi pułkowników w Grecji (1967-1974);
- Stały członek personelu krajowego belgijskiej Federacji Pracy (FGTB) w latach 1976-1980;
- Od 1981 r. Przedstawiciel greckiej Konfederacji Pracy (GSEE), Europejskiej Konfederacji
Związków Zawodowych (ETUC), Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych
(ITUC, dawniej ICFTU) oraz Międzynarodowego Biura Pracy (MOP);
- Od 1982 roku członek Komitetu Wykonawczego ETUC;
- Członek EKES-u od 1981 r. do 1990 r. i od 2002 r. ;
- Przewodniczący sekcji regionalnej EKES-u w latach 1986-1990;
- Założyciel Instytutu Pracy SGEE (1990) i sekretarz ds. stosunków międzynarodowych;
- Przewodniczący Sekcji ECO w EKES-ie w latach 2004-2008;
- Przewodniczący Grupy Pracowników EKES-u od 2008 r. do 2015 r.;
- Przewodniczący EKES-u od 2015 r. do 2018 r.;
W EKES-ie p. Georges Dassis jest sprawozdawcą ds. opinii takich jak: europejskie dochody
minimalne, dialog społeczny w unii gospodarczej i walutowej oraz koszty pozaeuropejskie.

O Europejskim Komitecie Ekonomiczno- Społecznym (EKES)
Rola: EKES to organ doradczy reprezentujący głównie organizacje pracowników
i pracodawców.
Przewodniczący: p. Georges Dassis
Członkowie: 350 członków ze wszystkich państw członkowskich UE
Rok ustanowienia: 1957
Siedziba: Bruksela (Belgia)
Strona internetowa: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.pl.home

Europejski
Komitet
Ekonomiczno-Społeczny
jest organem
doradczym UE,
reprezentującym organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu.
EKES wydaje opinie na temat spraw UE skierowanych do Komisji Europejskiej, Rady UE
i Parlamentu Europejskiego. Jest łącznikiem między podejmującymi decyzje instytucjami
europejskimi a obywatelami UE.
Czym zajmuje się EKES?
Na jego forum grupy interesu mogą formalnie wypowiadać się na temat wniosków
ustawodawczych UE. EKES ma trzy główne zadania:


Stara się dopilnować, by polityki UE i przepisy unijne były lepiej powiązane
z konkretną rzeczywistością gospodarczą i społeczną i tym samym zapewnić konsensus
służący interesowi ogólnemu.



Wspiera społeczeństwo europejskie cechujące się wyższym poziomem
uczestnictwa poprzez prowadzenie dialogu z organizacjami pracowników i pracodawców
oraz innymi grupami interesu.



Działa na rzecz wartości, na których opiera się integracja europejska, i propaguje
demokrację uczestniczącą oraz rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
Skład
Członkowie EKESu reprezentują partnerów społecznych i różne europejskie grupy
interesów społecznych. Nominują ich rządy narodowe, po czym są oni mianowani przez
Radę Unii Europejskiej na pięcioletnią, odnawialną kadencję. Liczba członków
z poszczególnych państw zależy od liczby ich ludności.
Komitet wybiera spośród swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących na
okres dwóch i pół roku. Członkowie Komitetu należą do jednej z trzech grup:



pracodawców



pracowników



innych podmiotów (np. rolnicy, konsumenci).

W jaki sposób działa EKES?
Parlament Europejski Rada UE oraz Komisja Europejska zwracają się do Komitetu o wydanie
opinii w różnych dziedzinach. Komitet przedstawia opinie również z własnej inicjatywy.
Członkowie pracują na rzecz UE, niezależnie od swoich rządów. Spotykają się dziewięć
razy w roku. Opinie przyjmowane są zwykłą większością głosów.
Nad postępem w realizacji strategii politycznych UE czuwają tzw. obserwatoria oraz Komitet
Sterujący ds. Strategii „Europa 2020”.
EKES utrzymuje regularne kontakty z regionalnymi i krajowymi radami społecznymi
i gospodarczymi w całej Unii Europejskiej. Kontakty te obejmują wymianę informacji oraz
dyskusje dotyczące określonych zagadnień.
EKES organizuje m.in. wydarzenia artystyczne oraz spotkania młodzieży, które mają
przybliżyć Unię obywatelom.

