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Zapraszamy do lektury specjalnego
numeru Biuletynu Informacyjnego
Grupy Partnerskiej „Zielone
Bieszczady” poświęconego w całości
II Bieszczadzkiemu Forum
Organizacji Pozarządowych,
które odbyło się w Ustrzykach
Dolnych 29 października 2017

Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

„Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym” (Ghandi)
To cytat , którym przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego pani Iwona Woch otworzyła tegoroczne II Bieszczadzkie Forum
Organizacji Pozarządowych. Cytat ten nawiązywał do przesłania tegorocznego forum, a był nim szeroko rozumiany wolontariat czyli dobrowolna,
bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa.
Głównym założeniem II BFOP było zaprezentowanie się bieszczadzkich organizacji pozarządowych, ich sukcesów oraz celów działalności, co
zaowocuje kolejnym krokiem w integracji środowiska, szeroką promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród
mieszkańców Bieszczad. Spotkanie to pozwoliło również na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych wniosków
środowiska NGO . W forum udział wzięło około 40 organizacji pozarządowych i ,grup nieformalnych z terenu Bieszczadów, pracownicy gmin i
powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo, mieszkańcy i turyści.
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Wręczenie nagrody Burmistrza Ustrzyk Dolnych dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej.
Zgodnie z „Programem współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” podczas forum
przyznana została coroczna nagroda Burmistrza Ustrzyk Dolnych dla szczególnie
wyróżniającej się organizacji. W bieżącym roku wyróżniono Fundację Bieszczadzką. Nagrodę
z rąk Pana Bartosza Romowicza - Burmistrza Ustrzyk Dolnych odebrał Prezes Zarządu Fundacji
Pan Bogusław Pyzocha.
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Zajęcia warsztatowe w grupach
Jednym z elementów II BFOP były warsztaty tematyczne w grupach. Podczas otwarcia forum jego uczestnicy zostali poinformowani o możliwości
udziału w warsztatach przez siebie wybranych. Propozycja składała się z 3 warsztatów:
 „Komunikacja społeczna” o tym jak ważne jest prawidłowe komunikowanie się w organizacji, jak wiele problemów wynika ze złej
komunikacji, jak ich unikać i wielu innych aspektach związanych z komunikacją w grupie opowiadała Pani Dorota Mączka,
 „Oferta Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej”- prowadzący Robert Radwan przedstawił sama ofertę ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb naszych organizacji i samorządów i osób fizycznych w zakresie pozyskiwania wsparcia merytorycznego i finansowego
 Inicjatywa społeczna jako forma działania w swojej miejscowości? Nad tym tematem wspólnie z uczestnikami warsztatów dyskutowała
pani Edyta Salnikow.
Wierzymy, że warsztaty usatysfakcjonowały obecnych i każdy znalazł w powyższej ofercie to co najbardziej go interesowało.
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Wykład inauguracyjny
Tegoroczny wykład inauguracyjny powiązany był ściśle z tematem przewodnim forum czyli z wolontariatem. Wykład pt. „Wolontariat jest wśród
nas - dobre praktyki akcji i działań wolontariackich z uwzględnieniem mechanizmów współpracy finansowej pomiędzy JST i NGO
w zakresie pozyskania środków finansowych na ich realizację” wygłosił Pan Paweł Werbowy z Dębickiego Klubu Biznesu. Mogliśmy przypomnieć
sobie obowiązki i prawa wolontariusza, obowiązki organizacji względem wolontariuszy. Paweł przypomniał rodzaje wolontariatu, szczególną
uwagę skupił na wolontariacie pracowniczym, tak mało popularnym jeszcze w naszym regionie. Ten rodzaj wolontariatu był też tematem
przedstawionego filmu. Ważną dla obecnych była część wykładu mówiąca o możliwościach finansowania działań wolontariackich, w kontekście
ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, i opartych na niej programach współpracy JST z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji
zadań pożytku publicznego?
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Panel dyskusyjny „Wolontariat szansą na rozwój osobisty i społeczny”
Ważnym elementem II Forum był panel dyskusyjny. Ponieważ formuła
tego działania sprawdziła się już w ubiegłym roku, organizatorzy
postanowili powtórzyć je. Panel swą tematyką również nawiązywał do
tematu całego forum , rozmawiano na temat „Wolontariatu jako szansy
na rozwój osobisty i społeczny”. W panelu udział wzięli: Bartosz Romowicz
– Burmistrz Ustrzyk Dolnych, Bogusław Pyzocha – Prezes Zarządu Fundacji
Bieszczadzkiej, Rafał Tomków– Młodzieżowa Rada Gminy Ustrzyki Dolne,
Edyta Salnikow – koordynator projektu FIO, Ryszarda Grządziel–
przedstawicielka Klubu Seniora „Radość Życia”. Moderatorem dyskusji
była Pani Bernadetta Szczypta –dziennikarka Radia Rzeszów. Dyskutanci
przedstawili swój pogląd na temat bycia wolontariuszem. Nikt
z adwersarzy nie miał wątpliwości co do pozytywnej roli społecznej pracy
w życiu każdego z nas, wpływu wolontariatu na rozwój osobisty oraz
rozwój społeczności lokalnych. Wiele uwagi w panelu poświęcono temu
w jaki sposób zachęcić ludzi do zostania wolontariuszem. Tutaj też
pojawiły się wśród rozmawiających pewne różnice, ostatecznie jednak
zgodzono się, że sposobem do zachęcenia ludzi do pracy
wolontarystycznej jest mówienie o tym, pokazywanie przykładów osób
pracujących jako wolontariusze oraz pokazywanie efektów ich pracy.
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Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie: „Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017”
Nowum tegorocznego forum był konkurs na: „Bieszczadzkiego Wolontariusza Roku 2017”. Celem konkursu było m.in. propagowanie
aktywności społecznej pokazującej potrzebę pomagania innym. Kandydaci do nagrody byli zgłaszani w jednej lub kilku kategoriach konkursowych:
kultura i sztuka, sport, pomoc społeczna i ochrona zdrowia, edukacja, ochrona przyrody i opieka nad zwierzętami. Laureatami konkursu
„Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017” zostały następujące osoby:
 Pani Maria Faran – kandydatura zgłoszona przez społeczność Polany
 Pan Andrzej Skiba- kandydatura zgłoszona przez Stowarzyszenie NASZ DOM w Stefkowej
 Pan Kamil Szylak- kandydatura zgłoszona przez OSP Stańkowa
 Pani Wioletta Machowska- kandydatura zgłoszona przez Centrum Charytatywne Caritas w Ustrzykach Dl.
 Pan Marek Sokół - kandydatura zgłoszona przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne
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Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie: „Najlepsza Inicjatywa Roku 2017 "
Kolejna nowość na Forum - konkurs „Najlepsza Inicjatywa Roku 2017 " był jednym z działań zaplanowanych przez grupę nieformalną „Grupa
Inicjatywna na rzecz bieszczadzkich NGO” we współpracy z LGD „Zielone Bieszczady” w ramach projektu Aktywne Bieszczadzkie NGO II. Projekt
uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017. Dzięki środkom z projektu mogliśmy
nagrodzić trzy najlepsze zdaniem kapituły inicjatywy ( projekty) realizowane w Bieszczadach w 2017r. Do konkursu „Najlepsza Inicjatywa Roku
2017” zgłoszono dziewięć projektów, nagrodzono następujące:
 I miejsce - Stowarzyszenie Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy, za inicjatywę „Polski Dziki Zachód – historie mieszkańców Bieszczad oczami
młodych dziennikarzy obywatelskich”.
 II miejsce - Fundacja Tylko Bieszczady za inicjatywę „Cisna – ocalić od zapomnienia”.
 III miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Stańkowej za inicjatywę „Utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Stańkowej”
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Prezentacja organizacji pozarządowych
Zgodnie z założeniem organizatorów Forum powinno stać się jest miejscem spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy
i doświadczeń zaproszonych gości. Zależało nam na tym aby bieszczadzkie organizacje pozarządowe przygotowały na forum stoiska informacyjno –
promocyjne, obrazujące to co robią, co jest celem ich działalności. Nie zawiedliśmy się, ponad dwadzieścia organizacji zaprezentowało się wizualnie
a wiele z nich udzieliło wywiadów dziennikarzom Radia Rzeszów.
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Prezentacja organizacji pozarządowych cd..

10

W trakcie trwania II BFOP - funkcjonowały punkty porad.

Pan Grzegorz Mokrzycki i pani Monika Buchtalarz udzielali doradztwa w
zakresie spraw finansowych a szczególnie księgowych, te bowiem
sprawiają zwłaszcza młodym organizacjom nie lada problem. Porad
prawnych udzielała pani Marta Dubel – Uluszczak.

Uczta duchowa…..
Wyjątkowo atrakcyjnym elementem II Bieszczadzkiego Forum Organizacji Pozarządowych
były występy pianisty Macieja Staniszewskiego oraz Zespołu Muzyczo - Obrzędowego
„Pakoszowianie” z gminy Sanok.
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Nasi goście ….
Poparcie dla idei Bieszczadzkiego Forum Organizacji Pozarządowych
w formie listu przekazałaPani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki.
Zaś wydarzenie swoją obecnością uświetnili: Pan Mieczysław
Kasprzak Poseł na Sejm RP oraz Pani Anna Tworz Kierownik Oddziału
współpracy z samorządami i organizacjami w Kancelarii Zarządu
Urzędu Marszałkowskiego, jednocześnie Sekretarz Wojewódzkiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rzeszowie, włodarze
bieszczadzkich gmin, sołtysi oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek
organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Organizatorzy i partnerzy
Organizatorem wydarzenia była Gminna Rada Działalności Pożytku
Publicznego w Ustrzykach Dolnych przy współpracy z Gminą Ustrzyki
Dolne, Powiatem Bieszczadzkim, Fundacją Bieszczadzką, Lokalną
Grupą Działania „Zielone Bieszczady” oraz Grupą Inicjatywną na rzecz
bieszczadzkich NGO. Partnerami w realizacji zadania byli Ustrzycki
Dom Kultury, Hala Sportowa w Ustrzykach Dolnych i Akademia
Rozwoju Filantropii w Polsce.

Patronat medialny
Patronat medialny zapewniły Gazeta Bieszczadzka - Czasopismo
Regionalne, Nasze Połoniny -Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne,
TVP 3 Rzeszów oraz Polskie Radio Rzeszów. Zdjęcia wykorzystane
w fotorelacji są autorstwa Pana Andrzeja Górskiego - za ich
udostępnienie serdecznie dziękujemy.
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