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1. Wydarzenia w GPZB:
 ŻEGNAJ SZKOŁO !
 Umowy w konkursie Działaj Lokalnie podpisane!!
 Polańskie warsztaty pisania ikon.
 Spotkanie regionalne Ośrodków Działaj Lokalnie w Dębicy
 Bieszczadzkie Działaj Lokalnie w Radio Rzeszów

Zapraszamy do lektury czerwcowego
numeru Biuletynu Informacyjnego
Grupy
Partnerskiej
„Zielone
Bieszczady”
Przed nami lato ( oby słoneczne) a tu
wypada brać się do pracy.
13 projektów w ramach Działaj
Lokalnie,
ponad
20
dotacji
w „małym” FIO. Oj będzie się działo
w bieszczadzkich organizacjach!!!

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia
Foto: Wojomir Wojciechowski

Cały czas zapraszamy również do
wysyłania do biuletynu relacji
z Waszych aktualnych poczynań.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej
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Wydarzenia w GPZB:

Podkarpackie – 9.3 Podnoszenie
kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i
języków obcych

„ Nieuchronność omija, co chcemy ocalić
Wystarczy ciepłą iskrę pod sercem zapalić,
by wyrosły w nas i trwały ulotne wrażenia –
Drogowskazy pamięci najmilsze wspomnienia.”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym
projekcie współfinansowanym
ze środków UE:

ŻEGNAJ SZKOŁO !

Tymi słowami społeczność Gimnazjum w Wojtkówce 22 czerwca 2017 r. rozpoczęła uroczystą galę zakończenia
roku szkolnego 2016 / 2017, a zarazem pożegnania ze szkołą. Uczniowie klasy II i III gimnazjum nowy rok szkolny
„AKADEMIA JĘZYKÓW
rozpoczną nie w Wojtkówce, a w Wojtkowej.
OBCYCH”
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne Pan Bartosz
Romowicz, radni Rady Miejskiej – pani Renata Wolańska i pan Jan Kruk, przedstawiciele Placówki Straży
Granicznej w Wojtkowej, Nadleśnictwa Bircza, Oddziału Rejonowego PCK w Ustrzykach Dolnych, Stowarzyszenia
W ramach projektu będą prowadzone
na Rzecz Rozwoju Doliny Wiaru, OSP Wojtkówka, KGW Wojtkówka, sołtysi, przyjaciele szkoły, nauczyciele
kursy języka angielskiego
emeryci, rodzice, pracownicy szkoły.
(180 godzin kursu)
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą celebrowaną przez ks. A. Szozdę w Kościele pw św.
Maksymiliana Marii Kolbe w Wojtkowej. Kolejne punkty uroczystości pożegnania odbyły się w Wojtkówce.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W
Na scenie przygotowanej na szkolnym boisku jako pierwsi głos zabrali uczniowie klasy III, którzy w
PROJEKCIE:
humorystyczny sposób przedstawili okres swojego pobytu w gimnazjum. Następnie Pani Dyrektor Małgorzata
Pencarska i Pan Burmistrz Bartosz Romowicz wręczyli uczniom świadectwa i nagrody za osiągnięcia w nauce,  1. Osoby wchodzące po raz pierwszy na
wzorowe zachowanie, zaangażowanie na rzecz szkoły i środowiska. Po raz ostatni rozległ się dźwięk
rynek pracy lub osoby powracające na
gimnazjalnego dzwonka, po nim wszyscy odśpiewali hymn szkoły.
rynek pracy po przerwie związanej z
urodzeniem i wychowaniem dzieci,


2. Osoby z niepełnosprawnościami, które
uczą się, pracują lub są bezrobotne



3. Osoby pozostające bez zatrudnienia
przez okres co najmniej 6 ostatnich
miesięcy przed przystąpieniem do
projektu,

.

 4. Osoby będące emerytami-rencistami w
wieku od 50-70 lat,
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Wydarzenia w GPZB:

ŻEGNAJ SZKOŁO ! cd..
W tym dniu nie zabrakło uśmiechu, ale też i łez, wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Swoje
podziękowania za 18 lat funkcjonowania Gimnazjum w Wojtkówce wyrazili przedstawiciele Rady Rodziców:
panie I. Tomaszek i M. Madej. Sołtys Wojtkówki pan E. Krupiński z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich
w Wojtkówce wręczyli Pani dyrektor i pracownikom szkoły podziękowania za wieloletnią współpracę.
Grono pedagogiczne i pracownicy szkoły wyrazili wdzięczność pani Małgorzacie Pencarskiej za lata
dyrektorowania m.in. tymi słowami: „praca z Panią, Pani Dyrektor była dla nas wyróżnieniem i zaszczytem”.
Sami też usłyszeli od niej moc ciepłych i serdecznych słów.
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 na pewno pozostanie wszystkim w pamięci. Było to historyczne
zakończenie i pożegnanie z wyjątkową szkołą - z Gimnazjum w Wojtkówce.
„ Chciałbym kiedyś tu powrócić,
Chciałbym kiedyś tu zapukać,
Porozglądać się dookoła,
By dzisiejszy dzień odszukać”.

Projekt skierowany jest do osób:
- w wieku 25-49 lat o niskich
kwalifikacjach (kształcenie ukończone na
poziomie co najwyżej liceum, liceum
profilowanego, technikum, technikum
uzupełniającego, zasadniczej szkoły
zawodowej)
- w wieku 50 lat i więcej z dowolnym
wykształceniem.
Zajęcia będą prowadzone w zależności
od aktualnego poziomu
zaawansowania.
Po kursie uczestnicy przystąpią do
egzaminu TOEIC.
UCZESTNIKOM SZKOLENIA
ZAPEWNIAMY:
Profesjonalne szkolenie.
Wykwalifikowaną kadrę lektorów.
poddręcznik z płytą CD na danym
poziomie nauki.
Możliwość uzyskania międzynarodowego
certyfikatu.
BIURO PROJEKTU:
Professional English School
Rzeszów, ul. Jabłońskiego 12
Tel . 883 921 141
e-mail: szkolenia@pes.net.pl
Biuro Projektu jest czynne od
poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00.

Autor tekstu i zdjęć: Honorata
Paszkowska
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Szczegółowe informacje o
projekcie na stronie:
www.pes.net.pl

Wydarzenia w GPZB:

Umowy w konkursie Działaj Lokalnie podpisane!!
Umowy podpisane !! Ruszyły bieszczadzkie projekty z programu Działaj Lokalnie X – 2017. W tym roku
grantobiorcy otrzymają w ramach dotacji 57000 złotych.
5 czerwca w Sali Urzędu Gminy w Ustrzykach Dolnych 13 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
z terenu 12 gmin powiatów bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i przemyskiego podpisało umowy na
realizację przedstawionych we wnioskach działań. Jak co roku pierwsza część spotkania, przeznaczona została
na szkolenie tegorocznych grantobiorców w zakresie realizacji projektów ze szczególnym uwzględnieniem
kwestii finansowych i promocji programu. Spotkanie było również okazją do wzajemnego poznania się,
koordynatorzy projektów przedstawili swoje organizacje: gdzie pracują, co robią, w jaki realizują swoje zadania
statutowe. Renata Kapuścińska- Frankowska- od tego roku koordynator programu przedstawiła zebranym
wszystkie dotowane projekty, ich cel, sposób realizacji i oczekiwane rezultaty. Spectrum działań realizowanych
w ramach tegorocznej edycji jest bardzo różnorodny : od działań skierowanych do młodzieży realizowanych
przez Młodzieżową Radę Gminy z Ustrzyk Dolnych po utworzenie Klubu Seniora w Szczawnem gmina
Komańcza, od rozbudowy boiska do piłki plażowej w Rudawce w gmina Bircza po rewitalizację cerkwiska
w Lipiu, w gminie Czarna. Będzie realizowany projekt z osobami niepełnosprawnymi w efekcie, którego
powstanie spektakl teatralny, w ramach innego projektu powstanie szlak historyczny tzw. Szlak Józefiński,
w wyniku jeszcze innego Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. To tylko niektóre z zaplanowanych projektowych
działań.

Witam Serdecznie,
W związku z kontynuacją
projektu dostaw oprogramowania dla
jednostek niedochodowych, Fundacji i
Stowarzyszeń informujemy iż w 2017
roku możliwe jest uzyskanie na
preferencyjnych warunkach,
programów dla jednostek sektora
OPP.
Przykładowe programy:
1. Microsoft Office 2016 STD PLwieczysty pakiet biurowy Office, zawiera:
Word, Excel, PowerPoin i Outlook 259 zł
netto.

2. Office 2016, 2013 PROF PLpakiet biurowy Office, zawiera: Word,
Excel, PowerPoint i Outlook oraz
OneNote, Access i Publisher cena
329 zł netto szt.

3. Corel Draw GS X8 PL- najnowszy,
pełen profesjonalny program graficzny
469 zł netto.

4. Windows 10 PRO, 7 PRO PL uaktualnienie do dowolnej wersji Win
PRO 299 zł netto szt.
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Wydarzenia w GPZB:

Umowy w konkursie Działaj Lokalnie podpisane!! Cd..
Prezes Fundacji Bieszczadzkiej - Ośrodka Działaj Lokalnie Bogusław Pyzocha, gratulując otrzymanych dotacji
zwrócił się do wszystkich, aby otrzymaną szansę wykorzystali jak najlepiej, by realizowane działania przyniosły
wiele satysfakcji wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączą się w realizację projektów. Zapewnił o
wszechstronnej opiece i doradztwie ze strony ODL Fundacji Bieszczadzkiej. Zachęcał organizacje, aby nie bały
się podejmować ryzyka i rejestrować działalność gospodarczą, która pozwoli im rozwijać swoją działalność a
nawet dawać miejsca pracy.
W tegorocznej edycji dotację otrzymały następujące projekty;
1. Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne „Źródła Karpat” - projekt: „Nasza Ziemia Obiecana” - od
przybycia do wygnania”, dotacja- 5500 zł
2. Stowarzyszenie Spoleczno-Kulturalne Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczawne Kulaszne, projekt „Pasje łączą
pokolenia - zorganizowanie Koła Seniorów w Szczawnem”, dotacja – 3450zł
3. Stowarzyszenie "Razem dla Glinnego"- projekt: Nasz "Mały Ryneczek", dotacja 4960 zł
4. Ustrzyckie Stowarzyszenie Turystyczne Bieszczady - projekt: Przyblokowy plac zabaw "Pozytywka", dotacja:
3600 zł
5. Ochotnicza Straż Pożarna Lipie, projekt: Szacunek Przeszłości Dziedzictwem dla Przyszłości - uporządkowanie,
ogrodzenie oraz oznakowanie cerkwiska w Lipiu, dotacja: 5000 zł
6. Zespół Bieszczadzki Dom, projekt; Bandrów Narodowy tradycją i kulturą stoi dotacja: 5000 zł
7. Stowarzyszenie na rzecz holistycznego rozwoju człowieka "Homo Homini", projekt; „Odkrywamy nasze
artystyczne dusze” - dotacja: 5000 zł
8. Gminny Ośrodek Kultury w Baligrodzie, projekt; „Teatr Wielu Pokoleń” dotacja: 4500 zł
9. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku, projekt; „Niepełnosprawni chcą i mogą” - dotacja:
4000 zł
10. Grupa nieformalna młodzieży z Uherzec, projekt; Klub „Hades” miejscem spotkań dla wszystkich” dotacja:
4600 zł
11. Grupa Nieformalna Młodzieżowa Rada Gminy- Aktywni, projekt; ”Młodzi- kreatywni i aktywni”- dotacja:
4800 zł
12. Stowarzyszenie "Tworzymy lepszą przyszłość" z Birczy, projekt; „Razem tworzymy całość”, dotacja: 3090 zł
13. Ochotnicza Straż Pożarna w Stańkowej, projekt; „ „I Ty możesz zostać strażakiem - utworzenie MDP przy
OSP w Stańkowej”- dotacja: 3500 zł

Autor tekstu: Renata Kapuścińska-Frankowska, zdjęcia Marian Mazurkiewicz
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5. ESET Endpoint Antivirus NOD32
client - najłagodniejszy, skuteczny
antywirus 245 zł netto 5 stanowisk.
(najlepszy antywirus la administracji łagodny, nie spowalnia pracy i skuteczny
w ochronie ! )
6. ADOBE Photoshop 15 Elements PL obróbka fotografii cyfrowej 269 zł netto
szt !
W przypadku pytań odnośnie dowolnego
oprogramowania zapraszam do
kontaktu, mailem licencje@corsoft.pl ,
telefonicznie pod nr.(022) 769 76 15,
0510 037 762 oraz na stronie
internetowej.
Pozdrawiam.
Corsoft Oprogramowanie
Specjalista ds.oprogramowania
Andrzej Korzeniewski

ul.Trzykrotki 6
04-727 Warszawa
Nip.952-176-05-11, Regon 141347243
tel/fax 022 7697615 mob.0510 037 762

Wydarzenia w GPZB:

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia
udziału w bezpłatnym projekcie pn.

„Uwolnij swój potencjał –
uruchom przestrzeń. Unlock
your potential – activate space”
realizowanego przez Fundację British
Council i Centrum Doradztwa
Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C.
Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch w
partnerstwie zagranicznym.
Projekt ma na celu poprawę
efektywności zarządzania
przestrzeniami publicznymi o
kluczowym znaczeniu lokalnym
poprzez wzmocnienie kompetencji
przedstawicieli samorządów,
organizacji pozarządowych oraz
organizacji pracodawców w obszarze
rewitalizacji społecznej, planowania
przestrzennego i mieszkalnictwa oraz
rozwoju przedsiębiorczości, w oparciu
o skuteczne rozwiązania zagraniczne.
W ramach projektu zorganizowane
będą 5-dniowe bezpłatne wyjazdy
zagraniczne do Chorwacji i Szkocji, w
trakcie których eksperci z instytucji
przyjmujących zaprezentują ciekawe
rozwiązania i dobre praktyki w
zakresie
ożywienia
przestrzeni
publicznych.
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Wydarzenia w GPZB:

Obecnie prowadzimy rekrutację do
projektu, która potrwa
do 18.08.2017 r.

Polańskie warsztaty pisania ikon.
Na przełomie maja i czerwca w Polanie odbyły się warsztaty malowania-pisania ikon. Całe
przedsięwzięcie zawdzięczamy inicjatywie Koła Gospodyń z Polany, a realizację ( zaopatrzenie w materiały
plastyczne ) Bibliotece przy GOK-u w Czarnej. Spotkania odbywały się w budynku świetlicy wiejskiej, w
pomieszczeniach polańskiej biblioteki . W tym miejscu należą się podziękowania paniom : Urszuli PisarskiejPlezia i Beacie Bożętka.
Instruktorem i nauczycielem spotkań była pani Janina Krauze, miejscowa malarka i ikono pisarka,
posiadająca wspaniały warsztat tworzenia ikon, wypracowany dzięki talentowi i długoletniej praktyce. Każda z
pań, biorących udział w warsztatach, część namalowanych ikon przeznacza na sprzedaż, a pozyskane fundusze
mają zasilić konto Rady Rodziców przy Szkole w Polanie.

Szczegółowe informacje dostępne
pod adresem:
http://www.cds.krakow.pl/unlock_yo
ur_potential_activate_space_urucho
m_przestrzen_uwolnij_swoj_potencja
l_,586.html
Projekt jest współfinansowany ze środków

Kołu Gospodyń, które wyszło właśnie z taką inicjatywą pomocy szkole, społeczność szkolna ( nauczyciele,
rodzice i uczniowie ) – bardzo dziękujemy . Efektem warsztatów jest kilkanaście pięknych ikon.

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

autorki ikon : Janina Krauze, Agnieszka Oskorip, Beata Bożętka, Maria Siedlecka, Małgorzata Łysyganicz, Joanna
Cichacz, Marcelina Ostrowska, Ewa Konopka, Hanna Myślińska.

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś

Funduszu

Społecznego

z

Programu

Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i
współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2
„Programy
Czas

mobilności

realizacji

zadania

ponadnarodowej”.
01.05.2017r.

30.04.2019r.

Pozdrawiam,
Paulina Chruszczyk
Centrum Doradztwa Strategicznego
e-mail: rekrutacja@cds.krakow.pl
tel.: +48 784 958 073
lub
(12) 623 77 40 wew. 30
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Wydarzenia w GPZB:

Spotkanie regionalne Ośrodków Działaj Lokalnie w Dębicy 23 czerwca 2017
23 czerwca 2017 roku przedstawiciele Fundacji Bieszczadzkiej uczestniczyli w regionalnym
spotkaniu
Ośrodków Działaj Lokalnie z
Polski południowo-wschodniej, z terenu województw:
świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Organizatorem tegorocznego spotkania było
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu. Ze strony organizatora odpowiedzialnym za spotkanie był przyjaciel naszej
fundacji Paweł Werbowy. Jak na Pawła przystało, wszystko zorganizowane zostało perfekcyjnie, aż żal, że nie
wszystkie ODl-e mogły być. Ale Ci, którzy byliśmy wyjechaliśmy bardzo zadowoleni. Tematy poszczególnych
wykładów tematycznych dobrane były do naszych oczekiwań i poprowadzone przez naprawdę kompetentne
osoby. Np. spotkanie z dyr. oddziału ZUS Dębica i pracownikami ZUS „Ubezpieczenia Społeczne w organizacji
pozarządowej - prawa i obowiązki Zarządów” okazało się bardzo przydatne i i wzbudziło wręcz wielkie emocje.
Warsztat „Biznes + III sektor =dobre praktyki współpracy sektorowej na terenie powiatu dębickiego” prowadzone przez firmę TIKKURILA POLSKA S.A pozwolił nam inaczej spojrzeć na ten problematyczny
w naszych warunkach aspekt pracy naszej organizacji. O współpracy samorządu gminnego z organizacjami
pozarządowymi w wykładzie „Samorządowiec >> pozarządowiec” - kierowanie samorządem oczami społecznika
– mówił zastępcawójta gminy Żyraków – Grzegorz Reguła. Podsumowanie spotkania czyli wizyta studyjna
w Zakładzie Aktywności Zawodowej Radość było wspaniałym przykładem pracy z niepełnosprawnymi.

Tekst: redakcja

Konkurs Grantowy
Kulczyk Foundation:–
Zwycięzcy otrzymują pieniądze na
infrastrukturalne projekty służące innym!
Wnioski w pierwszej w 2017 edycji
można składać tylko do końca czerwca!
Konkurs dedykowany jest organizacjom
pozarządowym, przedsiębiorstwom
społecznym, spółdzielniom, instytucjom
kultury i jednostkom samorządu
terytorialnego.
W każdym roku kalendarzowym
odbywają się dwie edycje Konkursu
Grantowego Kulczyk Foundation.
Zwycięzców pierwszej tegorocznej edycji
poznamy 15 sierpnia 2017 r. Nabór
kończy się w ostatnim dniu czerwca!

REGULAMIN KONKURSU
http://kulczykfoundation.org.pl/media/
109366/regulamin-konkursugrantowego_2017.pdf
FORMULARZ APLIKCYJNY
http://www.kulczykfoundation.org.pl/
media/109362/kulczyk-foundationformularz.docx
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Wydarzenia w GPZB:

Ważne linki:

Bieszczadzkie Działaj Lokalnie w Radio Rzeszów

www.ngo.pl,
www.podkarpackie.ksow.pl/,
www.nasze-bieszczady.pl/,
www.lgd-zielonebieszczady.pl,
www.barr-ustrzyki.pl/,
www.pokl.wup-rzeszow.pl/
www.gotocarpatia.pl
WWW.zielonyrower.pl

7 czerwca ekipa złożona z przedstawiciela Fundacji Bieszczadzkie i trzech
organizacji realizujących projekty w tegorocznej edycji programu Działaj
Lokalnie miała możliwość opowiedzieć o swych działaniach w audycji Radia
Rzeszów. Zostaliśmy zaproszeni do studia Radia Rzeszów przez red.
Bernadettę Szczyptę znawczynię pracy organizacji pozarządowych na
Podkarpaciu i wielką fanką III sektora. O planowanych działaniach teatralnych
w Baligrodzie opowiadała pani Małgorzata Kowalska, koordynatorka projektu
„Teatr Wielu Pokoleń”. O stowarzyszeniu "Razem dla Glinnego" które będzie
realizowało projekt:” Nasz Mały Ryneczek" mówiła Monika Adamiak. Pan
Kamil Szylak przedstawił projekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Stańkowej,
„I Ty możesz zostać strażakiem - utworzenie MDP przy OSP w Stańkowej”.

Fundacja Bieszczadzka
ul 1-go Maja 16,
38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
www.fundacjabieszczadzka.org

Każdy z przedstawionych projektów jest inny , łączy je jedno: działania w nich zrealizowane zmienią małą
lokalną społeczność. W Glinnem powstanie miejsce zabawy, spotkań i wypoczynku, w Stankowej młodzież
stworzy drużynę pożarniczą a w Baligrodzie wszyscy chętni będą tworzyć grupę teatralną i przygotowywać
spektakle. Nagranie w radiu było nowym, ważnym wydarzeniem w pracy organizacji i niezwykle istotnym ,
wymaganym przez operatora programu elementem promującym program Działaj Lokalnie i realizatorów
projektów.

Tekst: Lucyna Sobańska, zdjęcia Renata Kapuścińska-Frankowska
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