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– Historia „Barki” jest bardzo długa 

– tak zaczyna swoją opowieść Cezary 

Rak, prezes zarządu fundacji.-  Za-

częła się ona w 2000 roku. Mamy już 

dwanaście lat… - dodaje i zamyśla 

się. Wtedy, dokładnie w październiku, 

powstał tu Dom Wspólnoty, z inicja-

tywy Barbary i Tomasza Sadowskich, 

założycieli poznańskiej Fundacji Po-

mocy Wzajemnej „Barka”. Natomiast 

działająca do dziś fundacja powstała 

w 2006 roku, na potrzeby projektu re-

alizowanego w ramach IW EQUAL 

przez „Barkę” poznańską w partner-

stwach lokalnych. Projekt był prekur-

sorski w skali kraju – była to pierwsza 

inicjatywa poruszająca zagadnienie 

ekonomii społecznej, realizująca je 

od strony nie tylko teoretycznej, ale 

i praktycznej.

Każdy człowiek jest coś wart
Dom dla tych, którzy własnego nie mają – chwilowo lub wcale. Żeby „wyszli na prostą”. 
Tak w skrócie można opisać to, co od wielu już lat stara się robić Fundacja „Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku”. 

Przyjąć, pomóc stanąć na nogi

Na czym polega działalność „Barki”? 

Prowadzi ona dom, który jest ostoją dla 

osób zagubionych, alkoholików, ludzi 

odrzuconych przez rodzinę i środowi-

sko, opuszczających więzienia, bezdom-

nych. Obecnie przebywa w nim rów-

nież samotna matka z dwojgiem  dzieci. 

Założenie jest takie, że ma to być dom 

– z domową, ciepłą atmosferą. Kim są 

podopieczni? – Trudno określić jednym 

słowem… 90 proc. są to alkoholicy. Są 

też tacy, którym „pośliznęła się noga”, 

ktoś rozszedł się z żoną i nie ma gdzie 

mieszkać… - mówi C. Rak. – Mamy 30 

miejsc. W ciągu roku zmienia się „obsa-

da”, ludzie pojawiają się na kilka miesię-

cy i odchodzą. Mamy kilka osób, które 

mieszkają w domu od lat, pewnie tutaj 

dokonają swojego żywota. Czasami po-

licja przywozi kogoś w nocy, to choćby 

na korytarzu dostawimy materac. Nie 

odmawiamy pomocy – wyjaśnia. 

W domu panuje kilka ważnych za-

sad. Najważniejszą z nich jest trzeź-

wość. Drugą jest to, że każdy musi 

pracować – obojętnie, czy pójdzie do 

pracy na zewnątrz, czy będzie zajmo-

wał się pracą na rzecz domu. Trzeba 

przyznać, że teren dookoła jest zadba-

ny, trawnik równo przystrzyżony. Jest 

ogród warzywny, który pomaga zaopa-

trywać się w żywność. – Nikogo nie 

muszę do tego namawiać, panie same 

porządkują trawniki – mówi z dumą 

C. Rak. W ramach środków pozyski-

wanych przez „Barkę” z zewnątrz od-

bywają się mitingi, spotkania z psycho-

logiem. Za pieniądze zewnętrzne dom 

został wyremontowany i umeblowa-

ny, zakupiono wyposażenie kuchni. 

Gotują domowniczki. W niedzielę 

dyżur mają panowie. – Tu ma być jak 

w domu – podkreśla prezes. Stąd też 

uwiecznione wieloletnim zwyczajem 

dyskusje przy kolacji – traktowane jako 

działania sprzyjające rozwiązywaniu 

ewentualnych kon5 iktów. Dzięki tym 

rozmowom mieszkańcy czują, że mają 

wpływ na bieżącą działalność i decyzje 

podejmowane w domu. 

I gdyby były pieniądze…

Fundacja ma spore doświadcze-

nie w pozyskiwaniu środków 6 nan-

sowych w formie dotacji, główna 

w tym zasługa Marianny Mazan, 

ciepło określanej przez współpra-

cowników mianem „kobiety anioł”. 

Zasługi pani Marianny były już 

wielokrotnie doceniane, przykładem 

może być choćby ostatnia nagroda 

w ramach konku rsu „Społecznik Roku”, 

corocznie przyznawana za szczególne 

osiągnięcia w obszarze pomocy spo-

łecznej – pani Marianna została wyróż-

niona za działalność podejmowaną na 

rzecz osób potrzebujących. 

Zarząd pracuje społecznie, nie po-

bierając wynagrodzenia. – Kiedyś sam 

byłem bezdomny, przeszedłem przez 

to wszystko, przez co ludzie tu prze-

chodzą. Potra6 łem jednak z tego wyjść 

i wierzę, że inni też mogą – mówi Ce-

zary Rak. Misję „Barki” określa tak: Je-

śli tylko jedna ze stu osób wyjdzie stąd, 

usamodzielni się, to już było warto. 

Przez te wszystkie lata przez funda-

cję przewinęło się około 1 tys. osób… 

Prezes dodaje, że dom nie ma być trak-

towany jako noclegownia, czy dom 

spokojnej starości, ale miejsce resocja-

lizacji, reintegracji zawodowej, społecz-

nej, nowego początku i startu. Stąd tak 

wielka radość, gdy byli podopieczni 

przysyłają do „Barki” kartki z życzenia-

mi świątecznymi. Ale największą ra-

dością prezesa jest to, że „Barka” wciąż 

istnieje, mimo przeciwności i kłopotów. 

Bo największe kłopoty to te 6 nansowe. 

Nie odstępują ich na krok. Ponieważ 

fundacja pozyskuje środki głownie z 

funduszy województwa, pojawiają się 

one w połowie roku. Do tego czasu 

„barkowicze” muszą sobie radzić sami. 

Ci, którzy pracują, wpłacają na rzecz 

domu połowę swoich dochodów. – 

Czasem przychodzą do nas mieszkań-

cy Drezdenka, żeby np. skosić im traw-

nik. Bardzo nas to cieszy, że mają do 

naszych podopiecznych takie zaufanie 

– mówi C. Rak. Fundację wspiera kil-

ku darczyńców, choć brakuje „sponsora 

strategicznego”. 

Pokazać całe dobro

„Barka” bierze udział w projekcie 

„Podaj Dalej”, jest jedną z 10 organiza-

cji, które przez 16 miesięcy spotykają 

się z doradcą i wspólnie pracują nad 

rozwojem organizacji. - Głównym 

obszarem mojej współpracy  z „Barką” 

jest pozyskanie środków zewnętrznych 

– mówi Kamila Szwajkowska, doradca 

organizacji. - Chcemy postawić na 

aktywną promocję fundacji w środo-

wisku nie tylko lokalnym, ale także 

regionalnym, chcemy pozyskać stałych 

sponsorów, jak również przychylność 

ze strony szerokiego grona Lubuszan 

– ludzi, którym nie jest obojętny los 

drugiego człowieka – wyjaśnia. 

Fundacja potrzebuje nie tylko środ-

ków 6 nansowych na pokrycie bie-

żących kosztów funkcjonowania, ale 

także darów rzeczowych (odzież, żyw-

ność, opał). „Barka” przeznacza także 

część środków na kursy i szkolenia 

zawodowe dla swoich podopiecznych, 

na pomoc psychologów i terapeutów. 

- Chcemy także walczyć z błędnym 

wizerunkiem Fundacji jako „przecho-

walni” czy „noclegowni” – to miejsce, 

które ma stanowić „nowy start”, które 

stwarza warunki do podjęcia na nowo 

aktywności w aspekcie zawodowym 

i społecznym. Nasza współpraca 

z „Barką” zaowocowała już pismami 

do sponsorów, obecnie przygotowuje-

my ulotki w ramach kampanii „1%”, 

pracujemy także nad zmianą wize-

runku strony internetowej – mówi K. 

Szwajkowska. Organizacja ma status 

OPP, co oznacza, że można wspierać 

ją przekazując 1% swojego podatku. 

Prezes zapytany o marzenia, bez 

zastanowienia wskazuje te najbardziej 

przyziemne. – Moim największym 

marzeniem jest, żebyśmy mieli dobry 

samochód. Obecnie nie ma na to pie-

niędzy. Nasz dotychczasowy pojazd ma 

chyba z dwadzieścia lat, zżera niesamo-

wicie dużo paliwa – mówi. Dlatego na 

zakupy woli jeździć prywatnym. – Zro-

bię wszystko, żebyśmy trwali nadal, bo 

jesteśmy potrzebni – mówi C. Rak.  

Katarzyna Buchwald-Piotrowska, 

Kamila SzwajkowskaStołówka, tu wszyscy spotykają się na posiłkach. 

Jeden z pokoi – tu jest jak w domu. 

Pani Marianna Mazan (trzyma bukiet) została wyróżniona podczas gali „Społecznika Roku” za  

działalność podejmowaną na rzecz osób potrzebujących. Pierwszy od lewej stoi Cezary Rak.
 Mieszkańcy domu dbają o porządek na podwórku.

Budynek domu z zewnątrz.


