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7.45 Wyjazd z dworca PKS w Nowej Soli

Wizyta studyjna do Centrów Inicjatyw Lokalnych*
i Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu

18 października 2022 r.

CIL prowadzony przez Stowarzyszenie Zielona Grupa - Dom Sąsiedzki na Dębcu - 
śniadanie, opowieść o działalności domu i zwiedzanie ogrodu społecznego. Dom 
Sąsiedzki to otwarta przestrzeń dla mieszkańców poznańskiego Dębca. Integracja 
sąsiadów odbywa się poprzez odkrywanie wspólnych wartości, czerpiąc z zasobów 
lokalnych i potencjału pojedynczych osób. Odbywają się tam warsztaty dla dzieci 
i dorosłych, szkolenia, kolacje sąsiedzkie, spacery, wystawy, kursy rzemiosła, 
wymiana roślin i ubrań, sadzenie pomidorów. Tworzone jest archiwum społeczne 
Dębca. Miejsce realizacji inicjatywy „Długi stół”, dzięki której paczki żywnościowe 
z odzyskanych produktów dostają osoby potrzebujące.

CIL Schron Kultury Europa. To wildecki schron przeciwlotniczy, który został 
zaadaptowany na ośrodek kultury w 2004 roku. Działalność statutową realizuje 
w tym miejscu również Stowarzyszenie Schron Kultury Europa. Współpracują 
z licznymi organizacjami oraz instytucjami, m.in.: Spółdzielnią Mieszkaniową 
Lokatorsko-Własnościową „Rolna”, Urzędem Miasta Poznania, Radą Osiedla Wilda, 
Szkołą Podstawową nr 5 w Poznaniu i Parafią Zmartwychwstania Pańskiego.

14.00 CIL Fyrtel Główna - Przestrzeń kultury, sztuki, edukacji i integracji sąsiedzkiej 
społeczności lokalnej dzielnicy Główna w Poznaniu. Przodujące projekty  
i działania: Centrum Inicjatyw Lokalnych, Społeczne Centrum Kultury, Biblioteka
Sąsiedzka i Archiwum dzielnicy Główna.



15.30 Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA - obiad, zapoznanie się z szerokim
wachlarzem działań fundacji.
 
Podczas 30 lat istnienia fundacji wypracowany został komplementarny system
pomocy osobom wykluczonym społecznie i zmarginalizowanym, obejmujący:
• Program domów wspólnotowych,
• Program edukacyjno-reintegracyjny na bazie którego powstała Ustawa  

o zatrudnieniu socjalnym,
• Program tworzenia nowych miejsc pracy i spółdzielni socjalnych dla osób 

długotrwale bezrobotnych,
• Program dostępnego budownictwa,
• Program rozwoju partnerstw lokalnych na rzecz włączenia społecznego,
• Program Rozwoju Międzynarodowej Sieci Barki (Barka Polska, Barka UK,  

Barka Holandia, Barka Irlandia, Barka Niemcy, Barka Islandia, Barka Kanada).

17.30 Wyjazd do Nowej Soli.

* CIL-e są dotowane i prowadzone w ramach miejskiego programu od 2016 r.


