
 

 

Szanowni Państwo, 

Od kwietnia 2022 roku Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (OWES) prowadzone przez Fundację 
Pomocy Wzajemnej Barka w partnerstwie z Miastem Poznań wprowadza w subregionie poznańskim (miasto 
Poznań, powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, śremski, średzki) nowy instrument wsparcia dla osób, 
które przybyły do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022 r1. Instrument jest realizowany w ramach projektu 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Podstawą do jego uruchomienia jest pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z 9 marca 2022 roku 
DZF-VI.6510.2.2022.JS. Działania WCES są prowadzone we współpracy i przy wsparciu Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Poznaniu.  

Instrument polega na dokonywaniu przez WCES (OWES) zakupów produktów i usług od Podmiotów Ekonomii 
Społecznej, a następnie przekazywaniu ich nieodpłatnie instytucjom/podmiotom pomocowym wspierającym 
osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę lub 
bezpośrednio osobom wspieranym. 
 
 Zakres zakupów może obejmować między innymi: 

 usługi opiekuńcze 
 usługi rehabilitacyjne 
 usługi opieki nad dziećmi 
 usługi transportowe 
 usługi szkoleniowe i edukacyjne 
 usługi cateringowe 
 usługi sprzątające i dezynfekcji 
 inne – zgodnie z zapotrzebowaniem 

 
W związku z realizacją mechanizmu zakupowego wyklucza się finansowanie wydatków na zakup produktów 

lub usług objętych mechanizmem z innych środków, w szczególności ze środków publicznych, a także 

przeznaczenie dostarczonych produktów lub usług do uzyskania lub odzyskania środków finansowych  

z innych źródeł. Odbiorca wsparcia – instytucja lub podmiot pomocowy - składa w tym zakresie oświadczenie. 

Ponadto instytucja lub podmiot pomocowy potwierdza na piśmie, że ostateczni odbiorcy wsparcia – osoby 
opuszczające Ukrainę, które otrzymają pomoc w ramach mechanizmu – kwalifikują się do objęcia wsparciem, 
przez co należy rozumieć opuszczenie Ukrainy po 24 lutym 2022 r. 
 
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty produktów/usług, które mogą być realizowane 
przez Państwa organizację na rzecz osób opuszczających Ukrainę. Dotyczy to wyłącznie produktów i usług, 
które PES oferował przed 24 lutego 2022 r. 
 
Prosimy o przesłanie oferty na adres: 
malgorzata.sobczyk@barka.org.pl 
 
Złożenie oferty nie jest równoznaczne przyjęciem jej do realizacji. 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 
 
Lidia Węsierska 
695 338 999 

Załącznik: Formularz oferty PES 
                                                           
1 Instrument jest rozszerzeniem tzw. mechanizmu zakupów interwencyjnych realizowanego przez OWES w okresie 
pandemii COVID-19. 


