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1. Wydarzenia w GPZB:
 Polana - wieś z sercem.
 „Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego ”będzie i w tym roku!!!
 Spotkania społeczności lokalnych w ramach projektu „Ekomuzea Karpackie -Partnerstwo dla
Środowiska”
 Goście z Lisewa z województwa kujawsko- pomorskiego w Fundacji Bieszczadzkiej.
 Na harcerską i turystyczną nutę
 „Polski Dziki Zachód - oczami młodych dziennikarzy obywatelskich”
 Seminarium „Dobra wspólnego” w Warszawie.

Zapraszamy do lektury kwietniowomajowego
numeru
Biuletynu
Informacyjnego Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady”
Wiosna rokrocznie jest okresem
intensywnej
pracy
organizacji
pozarządowych;
następują
rozstrzygnięcia
konkursów
do
których organizacje startowały,
podpisywane są umowy, rozpoczyna
się realizacja projektów. Liczymy
bardzo na to, że o tym wszystkim
pisać będziemy w naszym biuletynie.

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia

Dlatego zapraszamy gorąco do
nadsyłania materiałów
o wydarzeniach, które dzieją się
w bieszczadzkich organizacjach.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej
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Wydarzenia w GPZB:

PROJEKT
„PODKARPACKIE INICJATYWY
LOKALNE 2017”

Polana - wieś z sercem
9.04.2017 w niedzielę palmową, na ścianie strażnicy OSP w Polanie zainstalowano ogólnodostępny defibrylator
AED. Jest to urządzenie ratujące życie ludzkie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia . Jest to tym bardziej
niezwykłe wydarzenie, gdyż Polana jest pierwszą wsią na Podkarpaciu, mającą w swoim posiadaniu taki sprzęt, a
jednocześnie jedną z pierwszych na terenie Polski. Po zawieszeniu defibrylatora, odbyło się szkolenie
mieszkańców Polany z pierwszej pomocy przy użyciu tego urządzenia . Szkolenie prowadzili wykwalifikowani
ratownicy medyczni. Od tego momentu nasza wioska jest ,,Wsią z sercem'', a mieszkańcy oraz licznie
przybywający do nas turyści, mogą już czuć się bezpiecznie.

Całość przedsięwzięcia jest efektem wielkiej inicjatywy strażaków z Polany, pomocy Fundacji Ratujmy Życie,
realizujące ogólnopolski projekt ,,Wieś z sercem'' oraz zbiórek pieniędzy podczas znanych już w Bieszczadach
a nawet całej Polsce cyklicznych odbywających się w połowie lipca, w środku sezonu koncertach " To dla was
gramy przyjaciele" organizowanych
dzięki ludziom dobrej woli. Nie sposób tu wymienić
wszystkich....Dziękujemy za to dzieło, dziękujemy za wasze hojne serca i każdą pomoc. Dziękujemy
mieszkańcom, strażakom, turystom a zwłaszcza wspaniałym wielkodusznym artystom, którzy od lat grają
w Polanie za przysłowiową miskę bigosu. Niektórzy już w tym roku zagrają nie na polańskiej scenie lecz na
niebieskich połoninach. Naprawdę nie sposób podziękować wszystkim ale o jednej osobie trzeba wspomniećszczególne podziękowania dla pani Małgorzaty Łoskot za zbiórkę "do kapelusza", za całokształt, za serce....dzięki
Małgosiu!
Autor tekstu: Karolina Smoleńska, zdjęcie: Hanna Myślińska
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Poszukujesz źródeł dofinansowania
dla
działalności
społecznej?
Zastanawiasz się skąd sfinansować
lokalny piknik, za co wydać książkę
o swojej miejscowości, a może
potrzebujesz środków na zakup
pomocy edukacyjnych do świetlicy
dla dzieci. W najbliższych dniach, tj.
8 kwietnia 2017 roku rozpoczyna
się nabór wniosków do konkursu
„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne
2017”.
Termin składania wniosków o
dofinansowanie projektów
rozpocznie się 08 kwietnia,
a zakończy 08 maja 2017r. o
godzinie 15.00. Wnioski należy
składać poprzez przesłanie w wersji
elektronicznej na adres:
wnioski2017@podkarpackieinicjatywy-lokalne.pl
Poza dotacjami
wnioskodawcy otrzymają wsparcie
szkoleniowo – doradcze oraz
promocję lokalnych inicjatyw.
Szczegóły oraz formularz
wniosku dostępny jest na stronie
internetowej Projektu pod adresem:
www.podkarpackie-inicjatywylokalne.pl w zakładce „Dokumenty
do pobrania”.

Wydarzenia w GPZB:

„Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego” będzie i w tym roku!!!
Już po raz 12 Fundacja Bieszczadzka będzie organizatorem „Wakacyjnej szkoły języka angielskiego”.
Warunkiem ,aby taka szkoła zafunkcjonowała w danej miejscowości było znalezienie rodziny chętnej do
przyjęcia studenta wolontariusza pod swój dach. Od 2006r Fundacja Bieszczadzka koordynuje przyjazd w
Bieszczady studentów z amerykańskiej organizacji Learning Enterprises, którzy jako wolontariusze uczą przez
jeden wakacyjny miesiąc ( lipiec) dzieci i młodzież języka angielskiego. Z oferty tej skorzystało dotąd 42
miejscowości, niektóre jak Ustrzyki Dolne, Ropienka, Lipie, Hoszów, Myczków i Hoczew, wielokrotnie. W
naszych szkołach uczyło do tej pory 41 wolontariuszy.. Możemy ogłosić sukces, znowu znalazły się rodziny,
które przyjmą studentów wolontariuszy a Ci podejmą miesięczną, wakacyjna pracę z dziećmi i młodzieżą oraz z
dorosłymi. W tym roku takie zajęcia będą odbywać się w Ustjanowej, Ustrzykach Dolnych, Sanoku, Czarnej i
Hoszowie. Już wkrótce rozpoczniemy rekrutację chętnych do Bieszczadzkiej Wakacyjnej Szkoły Języka
Angielskiego. Każda zainteresowana osoba z miejscowości wymienionych powyżej i okolicznych może już zgłosić
się telefonicznie do Fundacji Bieszczadzkiej lub do swojej szkoły. Zajęcia w wymiarze jednej godziny dziennie dla
każdej utworzonej grupy są bezpłatne.
Zapraszamy !!!

Spotkania społeczności lokalnych w ramach projektu „Ekomuzea
Karpackie -Partnerstwo dla Środowiska”
We wszystkich miejscowościach, ( z wyjątkiem Lipia w gminie Czarna) w
których realizowane są projektowe inicjatywy odbyły się spotkania kadry
zarządzającej projektem z lokalną społecznością. Organizacją spotkania,
informowaniem lokalnej społeczności o miejscu, terminie spotkania zajmowali się
lokalni liderzy inicjatyw. Celem spotkań było poinformowanie mieszkańców danej
miejscowości o projekcie, jego celach, głównych założeniach, terminach realizacji
i instytucji finansującej czyli NFOŚIGW.
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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 PL- pakiet
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.

Wydarzenia w GPZB:

Spotkania społeczności lokalnych w ramach projektu „Ekomuzea Karpackie Partnerstwo dla Środowiska” cd..
Spotkania przebiegały zgodnie z przyjętym wcześniej porządkiem: powitanie, wystąpienie przedstawiciela
Fundacji Bieszczadzkiej który przedstawiał w formie prezentacji multimedialnej zaplanowane do realizacji
inicjatywy, przedstawienie lokalnej inicjatywy przez lokalnego lidera i dyskusja efektem , której był podział
wśród mieszkańców danej miejscowości prac związanych z realizacją działań, promocją inicjatywy i projektu
oraz świętowaniem zakończenia prac . To ostatnie w różnych miejscowościach będzie miało różny charakter:
Dzień otwarty Inicjatywy, rajd, konkurs tematyczny, piknik, festyn itp. Spotkania takie odbyły się kolejno:
24.04 w Orelcu, 27.04 w Wojtkówce, 12.05 w Ustrzykach Dolnych ( Strwiążyk), 18.05 w Stefkowej, 16.05
w Zatwarnicy, 15.05 w Lutowiskach, 22.05 w Jałowem, 23.05 w Smolniku i 26.05 w Dźwiniaczu Dolnym .

5. ESET Endpoint Antivirus
NOD32 client - najłagodniejszy,
skuteczny antywirus 245 zł,
netto 5 stanowisk.
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
Tekst i zdjęcia :redakcja
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Wydarzenia w GPZB:

Interesuje Cię temat
ułatwiania młodym osobom przejścia z

Goście z Lisewa z województwa kujawsko- pomorskiego

systemu edukacji do zatrudnienia?
W dniach 25-26 maja gościliśmy w Fundacji Bieszczadzkiej kolejną organizację, która w ramach wizyt studyjnych
Ośrodków Działaj Lokalnie wybrała właśnie nas. Tym razem goście przyjechali aż z województwa kujawskopomorskiego, z gminy Lisewo i reprezentowali Stowarzyszenie Kuźnia. Celem każdej takiej wizyty jest bliższe
wzajemne poznanie organizacji i porównanie doświadczeń i dobrych praktyk stosowanych w trakcie realizacji
programu „Działaj Lokalnie”. Podczas spotkania z Zarządem Fundacji Bieszczadzkiej w obecnej siedzibie przy
ulicy 1 Maja 16 w Ustrzykach Dolnych przedstawiliśmy gościom historię naszej fundacji i jej obecną działalność
w postaci programów i projektów aktualnie realizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu Działaj
Lokalnie. Dużo dowiedzieliśmy się też o pracy ich stowarzyszenia, które funkcjonuje od 2006r jednak
Ośrodkiem Działaj Lokalnie jest od dwóch lat. Staraliśmy się, aby program dwudniowej wizyty był atrakcyjny.
Goście urzeczeni byli bieszczadzkimi cerkiewkami w Równi, Hoszowszczyku i Hoszowie, zwiedzili Muzeum
Młynarstwa w Ustrzykach Dolnych i poznali jego właścicieli oraz smakołyki kuchni lokalnej serwowane przez
restaurację we Młynie. Spotkali się z burmistrzem Ustrzyk Dolnych Bartoszem Romowiczem, zwiedzili nowo
utworzoną Izbę Regionalną a w nowym Klubie Młodzieżowym spotkali się z Młodzieżową Radą Gminy. Drugi
dzień wizyty przeznaczony był na poznanie wybranych lokalnych inicjatyw społecznych i biznesowych. Takimi
były Izba Pamięci poświęcona Akcji H-T 51 w Ustjanowej oraz Drezyny Rowerowe Janusza Demkowicza
w Uhercach. Krótki pobyt w Solinie i Polańczyku oraz zwiedzenie Rynku Galicyjskiego w sanockim Skansenie
zakończyło wizytę .

Tekst: redakcja, zdjęcia: Jakub Kochowicz

5

Masz nietuzinkowy pomysł na
działanie społeczne? Chcesz sprawdzić
czy zadziała? Zgłoś się do nas! Do
25 maja trwa trzeci nabór do
Inkubatora innowacji społecznych
TransferHUB.
Do wzięcia: wsparcie merytoryczne i
grantowe (od 5 do 100 tys.zł na
realizację pomysłu, średnio 34 tys.zł)
Dlaczego warto z nami
współpracować?
TransferHUB to możliwość dla Ciebie,
żeby sprawdzić intuicje i
przetestować pomysły przy wsparciu
doradców i praktyków oraz równie
ważnym wsparciu finansowym – w sumie
dającymi ci swobodę działania. Jeżeli więc
patrzysz z bliska na problemy i wyzwania
społeczne, chcesz pomagać młodym
ludziom w lepszym odnajdywaniu się na
rynku pracy … i masz pomysł, a czasem
po prostu intuicję, gdzie przyłożyć
dźwignię, żeby uzyskać zmianę... Zgłoś się
do nas!

Wydarzenia w GPZB:

Na harcerską i turystyczną nutę
„Jak dobrze nam zdobywać góry”, „Obozowe tango”, „Cygańska ballada”, „Gdym miał gitarę”, „Czerwony pas”,
„Hawiarska koliba”, „Hej tam pod lasem”, „Płonie ognisko w lesie”, „Płonie ognisko i szumią knieje”, „Czerwona
róża” - to niektóre z zaśpiewanych piosenek podczas ostatniego , VII Ustrzyckiego Śpiewania w naszej
Bibliotece.
Co prawda nie dało się rozpalić ogniska, ale i bez niego iskry „leciały” z serc czterdziestu osób, które wspólnie
śpiewały przeboje harcerskie i turystyczne.
Na akordeonie zagrał Marek Sokół, a na gitarze Mariusz Swatek (obydwaj Panowie rewelacja!), a przez chwilę
dyrygenturę objął Jan Bigaj, były profesor obecnego Zespołu Szkół Licealnych, członek Klubu Seniora.
Prezentację piosenek, jak zwykle, przygotowała Lucyna Sobańska, wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej, która, jak
się okazało, posiada stopień harcmistrza Rzeczypospolitej.
Śpiewanie trwało, z małą przerwą na poczęstunek, prawie dwie godziny. Po wyczerpaniu „podstawowej” listy
piosenek turystycznych i harcerskich, zabrzmiały tematycznie inne, te związane z Dniem Matki, który
następnego dnia świętowano. Część drugą „Spotkania z piosenką turystyczną i harcerską” zaplanowano na
czerwiec. Organizatorami VII Ustrzyckiego Śpiewania byli: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne,
Fundacja Bieszczadzka i nasza Biblioteka.

Autor zdjęć i tekstu: Wojciech Domiszewski
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Jakich pomysłów szukamy?
Szukamy rozwiązań
ułatwiających młodym ludziom (15-29
lat) przejście z systemu edukacji do
zatrudnienia. Zależy nam na wsparciu
niefunkcjonujących jeszcze w Polsce
rozwiązań, które
chcielibyście przetestować w skali mikro.
Kto może ubiegać się o grant?
Ogólnopolski konkurs i inkubator
TransferHUB kierowane są zarówno do
indywidualnych osób, przedsiębiorstw,
organizacji pozarządowych, instytucji
publicznych czy grup nieformalnych –
czyli do wszystkich, którzy aktywnie
poszukują nowych rozwiązań
wspierających płynne przejście osób
młodych z systemu edukacji na rynek
pracy. Więcej informacji znajdziesz na
naszej stronie: www.transferhub.pl
Jak zgłosić się do TransferHUB?
Wejdź na naszą stronę. Zapoznaj się z
kalendarzem naboru w
zakładce Harmonogram - III nabór.
Sprawdź warunki naboru w
zakładce Dokumenty. Zgłoś się
korzystając z formularza on-line.
Zachęcamy do konsultacji pomysłów,
zawsze możecie do nas zadzwonić, wpaść
lub umówić się na rozmowę poprzez
skype. Czekamy na Wasze pytania
mailowo na adres:
transferhub@fise.org.pl lub telefonicznie
22 622 16 87.
Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół Programu TransferHUB

Wydarzenia w GPZB:

Dotacje w konkursie Działaj Lokalnie X-2017 rozdane.
19 maja 2016r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu
Działaj Lokalnie X-2017, sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantową funkcjonującą
przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz
dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 13 spośród 22 zgłoszonych
wniosków. Na dotacje zostanie przeznaczona kwota 58200 zł.
Wśród nagrodzonych dotacja projektów znalazły się:
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 , 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 z Uherzec, projekt; Klub „Hades” miejscem spotkań dla wszystkich” dotacja:4600 zł
11. Inicjatywa DL- Aktywni , projekt; ”Młodzi- kreatywni i aktywni”- dotacja:4800 zł
12. Stowarzyszenie "Tworzymy lepszą przyszłość", 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
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FUNDACJA GENERATOR
INSPIRACJI
zaprasza do udziału w szkoleniu,
którego celem jest upowszechnienie
metody działania Projektu
Modelowego

“MŁODZIEŻOWE
LABORATORIUM NAUKI“
Szkolenie jest elementem projektu
„Kodujemy w młodzieżowych
laboratoriach nauki”
realizowanego w ramach programu
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
„Równać Szanse 2016 – Projekty
Modelowe - Replikacje”.
Projekt adresowany jest do:
organizacji pozarządowych i instytucji
(szkół, bibliotek, domów kultury) z
miejscowości do 20 tys. mieszkańców z
terenu całej Polski kierujących swoje
działania do młodzieży. Na szkolenie
zapraszamy po dwóch przedstawicieli z
każdej organizacji (warunek konieczny
udziału w s
Jego celem jest:
przeszkolenie przedstawicieli organizacji
lub instytucji, które zainteresowane są
realizacją w swoim środowisku działań
zmierzających do aktywizacji grup
młodzieżowych zgodnie z celami
programu Równać Szanse i
przygotowaniem do umiejętność
organizowania różnorodnych form pracy
z dziećmi i młodzieżą

Wydarzenia w GPZB:

Informacja o szkoleniu:
przedstawicieli instytucji;

„Polski Dziki Zachód - oczami młodych dziennikarzy obywatelskich”
Stowarzyszenie Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy rozpoczęło realizację projektu, pt. "Polski "Dziki Zachód"historie mieszkańców Bieszczad oczami młodych dziennikarzy obywatelskich". Głównym celem projektu jest
pobudzenie aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Bieszczad: 16-tu gimnazjalistów i licealistów oraz
30-tu wysiedlonych w ramach Akcji H-T. Projekt jest dedykowany mieszkańcom powiatów: bieszczadzkiego,
leskiego i sanockiego.
W ramach projektu zaplanowano szereg działań skierowanych do uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu objętego projektem, w tym: warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, praca pod
okiem dziennikarskich mistrzów, wizyty studyjne w redakcji Radia Rzeszów i gazety regionalnej, happeningi oraz
publikacja.
Przeszkolona i przygotowana do pełnienia roli dziennikarzy obywatelskich młodzież zmierzy się z tematem
historii osób wysiedlonych w ramach Akcji H-T w 1951r. Pozna historię tego wydarzenia a następnie
z zawodowymi dziennikarzami wyruszy w teren i przeprowadzi wywiady ze „świadkami historii”. W kolejnym
działaniu młodzież pod „skrzydłami” opiekuna przygotuje 3 wydarzenia obywatelskie do udziału w których
zaprosi „wysiedlonych” i ich rodziny. Efektem wspólnych prac będzie opracowanie i wydanie publikacji,
pt. „Polski „Dziki Zachód” historie mieszkańców Bieszczad, Przesiedleńcy w ramach Akcji H-T”. Patronat nad
projektem obejmie Radio Rzeszów oraz Burmistrz Miasta Ustrzyki Dolne
Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
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1–2
lipca 2017 roku w Ustrzykach Dolnych i
potrwa 15 godzin dydaktycznych; (w
załączniku harmonogram)
a się z 3 części:
prezentacji projektu "Młodzieżowe
Laboratorium Nauki"; szkolenia
merytorycznego w formie warsztatów;
szkolenia praktycznego – laboratorium
robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO
z serii WeDo;
zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz
materiały szkoleniowe;
pokrywają jedynie
koszty dojazdu.
decyzję o wprowadzeniu projektu w
swoim środowisku, dwie organizacje
będą mogły otrzymać wsparcie
merytoryczno – finansowe. Współpraca
opierać się będzie na konsultacjach
telefonicznych i przy pomocy IT; 2
wizytach studyjnych w miejscowościach,
na terenie których działają organizacje;
wsparciu finansowym w kwocie 2000 zł
dla organizacji.
szkolenia również
mogą korzystać z zaproponowanej
w projekcie modelowym metody,
realizując projekt w całości, bądź
wykorzystując tylko niektóre jego elemen

Wydarzenia w GPZB:

Seminarium „Dobra wspólnego” w Warszawie.

Ważne linki:

Przedstawiciele Fundacji Bieszczadzkiej w dniach 30-31.05.2017 r. wzięli udział w Seminarium „Dobra
wspólnego” w Warszawie. Seminarium zorganizowane zostało przez Akademię Rozwoju Filantropii w
Polsce oraz Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. Jego uczestnikami byli przedstawiciele
organizacji z całej Polski, które realizowały projekty w ramach programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”.
Podczas seminarium mieliśmy
okazję wymienić się dobrymi praktykami i rozwiązaniami.
Dyskutowaliśmy o przedsiębiorstwach społecznych, poznaliśmy różne nowoczesne narzędzia promocji.
Prowadzącymi warsztaty i spotkania byli: dr hab. Ryszard Praszkier, który przybliżył na przykładach na
czym polega „magia” tworzenia „czegoś z niczego” oraz jak małe impulsy zmieniają się w potężne i
nieodwracalne zmiany społeczne. Loic Comolli – współzałożyciel i dyrektor zarządzający organizacją
NESsT, Krzysztof Margol – współzałożyciel i prezes zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”,
Marzena Kacprowicz – Fundacja Dobra Sieć, Beata Matuszek – Fundacja Media 3.0 oraz Tomasz
Soliński, który wprowadził nas w tajniki fotografii i video. a także Paweł Werbowy, który pokazał jak
wolontariusze pracują w Dębicy.

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

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

Teks i zdjęcia : wolontariuszka Fundacji Bieszczadzkiej Katarzyna Dudyńska
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