BIULETYN INFORMACYJNY
GRUPY PARTNERSKIEJ ZIELONE BIESZCZADY

listopad/grudzień 2017

Nr 9/ 2017(87)

SPIS TREŚCI:

1. Wydarzenia w GPZB:
 I znów popłynęły kolędy i pastorałki…
 Projekt „Polski „Dziki Zachód” – historie mieszkaoców Bieszczad oczami młodych
dziennikarzy obywatelskich” podsumowany.
 Klub młodzieżowy „Hades” odremontowany
 Projekt "Glinne -będziemy ambasadorami naszej wsi" zakooczony
 Młodzież z wizytą w redakcji Gazety Bieszczadzkiej.
 „ROTA” zabrzmiała pierwsza
 Polaoskie obchody 99-tej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
 Edukacyjny trud na ścieżce przyrodniczej „U źródeł Śtrwiąża”
 Nasz ,,Mały Ryneczek'' na Glinnem.

Na zbliżający się Nowy 2018 Rok,
życzymy Wam dużo zdrowia, siły
i wytrwałości w dążeniu do celu,
sukcesów w pracy,
przyjaźni i miłości.
Niech okaże się dla nas wszystkich
Rokiem dobrych wieści, dobrych
zdarzeń, dobrych spotkań.

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia

Zespół Fundacji Bieszczadzkiej
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Wydarzenia w GPZB:

I znów popłynęły kolędy i pastorałki…
Prawie czterdzieści osób wzięło udział 28.12. w X Ustrzyckim Śpiewaniu, zorganizowanym w naszej Bibliotece,
podczas którego śpiewano polskie kolędy i pastorałki. Wśród nich znalazły się tytuły: „Bóg się rodzi”, „Dzisiaj
w Betlejem”, „Lulajże Jezuniu”, „Przybieżeli do Betlejem”, ”A wczora z wieczora”, „Cicha noc, święta noc”,
„Do szopy”, „Bracia, patrzcie jeno”, „Mizerna, cicha, stajenka licha”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”,
„Oj, maluśki, maluśki”, „Jakaś światłośd nad Betlejem się rozchodzi”, „O gwiazdo betlejemska”, „Gdy śliczna
Panna”, „Z narodzenia Pana”, „Ach ubogi żłobie”, „Dzieo jedyny w roku”, „Nie było miejsca dla Ciebie”, „Gdy się
Chrystus rodzi”, „W żłobie leży”, „Jezus malusieoki”, „Triumfy Króla Niebieskiego”, „Anioł pasterzom mówił”,
„Józefie stajenki nie szukaj”, „Pastorałka od serca do ucha”.
Kolędy i pastorałki zostały wybrane i zaprezentowane z tłem historycznym przez Lucynę Sobaoską, wiceprezes
Fundacji Bieszczadzkiej, współorganizatorkę X Ustrzyckiego Śpiewania. Natomiast Marek Sokół (w pewnym
momencie w duecie z synem, który zagrał na gitarze), prowadził śpiew, akompaniując, jak zwykle
po mistrzowsku, na akordeonie. Na koniec Lucyna Sobaoska i Wojciech Domiszewski, dyrektor Biblioteki, złożyli
życzenia noworoczne.

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. Bieokowska, C.
Ulasioski, J. Szymaoska, 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.

X Śpiewanie Ustrzyckie zostało zorganizowane przez: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne, Fundację
Bieszczadzką i naszą Bibliotekę.
Autor tekstu: Wojciech Domiszewski, autor zdjęd: Ryszard Urban
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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.

Wydarzenia w GPZB:

Projekt „Polski „Dziki Zachód” – historie mieszkaoców Bieszczad oczami młodych
dziennikarzy obywatelskich” podsumowany.
29 grudnia 2017 roku odbył się finał projektu „Polski „Dziki Zachód” – historie mieszkaoców
Bieszczad oczami młodych dziennikarzy obywatelskich”. Wydarzenie miało miejsce w jednej z ustrzyckich
restauracji – Młynie – który jest jednocześnie wyjątkowym miejscem, ze względu na fakt, iż serwowane są tam
dania rodem z Grzędy Sokalskiej. O godzinie 16:00 pani Edyta Salnikow rozpoczęła całą uroczystośd składając
podziękowania młodzieży, osobom przesiedlonym, patronom oraz osobom takim jak pani Bernadeta Szczypta,
pan Rafał Potocki czy pani Lucyna Sobaoska, bez których realizacja tego projektu byłaby o wiele trudniejsza.
Mogliśmy zobaczyd prezentację podsumowującą całośd pracy projektowej: warsztaty z dziennikarzami, wywiady
z osobami przesiedlonymi, wspólne robocze spotkania w Młodzieżowym Klubie, wyjazd na wizytę w Radiu
Rzeszów, wizytę w Gazecie Bieszczadzkiej, odwiedziny w Radiu Ustrzyki czy w koocu chyba najbardziej
spektakularną i nieoczekiwaną częśd całego projektu – wyjazd na Sokalszczyznę, aby móc zobaczyd i poczud tę
historię na własnej skórze. Po prezentacji pani red. Szczypta poprosiła osoby przesiedlone jak i młodych
dziennikarzy o wypowiedzenie się na temat projektu. Obie strony zdecydowanie stwierdziły, że było to ważne
przeżycie i potrzebowały tego doświadczenia.

Obecnie prowadzimy rekrutację do
projektu, która potrwa do 15.02.2018 r.
Szczegółowe informacje dostępne pod
adresem:
http://www.cds.krakow.pl/unlock_your_
potential_activate_space_uruchom_prze
strzen_uwolnij_swoj_potencjal_,586.htm
l
Pozdrawiam,
Katarzyna Gembal
Centrum Doradztwa Strategicznego
e-mail: rekrutacja@cds.krakow.pl
tel.: 12 623 77 40 wew. 30
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje
społeczne
Działanie

i

współpraca
4.2

ponadnarodowej”.

„Programy
Czas

01.05.2017r. – 30.04.2019r.
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ponadnarodowa”,

realizacji

mobilności
zadania

Wydarzenia w GPZB:

Projekt „Polski „Dziki Zachód” – historie mieszkaoców Bieszczad oczami młodych
dziennikarzy obywatelskich” podsumowany. Cd…
Dzięki projektowi byd może, częśd z nas kiedyś faktycznie obierze sobie za swoją drogę zawodową
dziennikarstwo. W dalszej części spotkania, tej najbardziej uroczystej zostały wręczone , nam młodzieży
certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności dziennikarskie i społeczne a osobom przesiedlonym
podziękowania i symboliczne upominki za udział w projekcie i udzielone wywiady. Były też podziękowania dla
dyrektorów naszych szkół i partnerów projektu : Radia Rzeszów i Fundacji Bieszczadzkiej.

100 000 zł od Kulczyk
Foundation: zostało tylko
kilkanaście dni na wnioski
Nabór wniosków do Konkurs Grantowy
Kulczyk Foundation kooczy się o północy
ostatniego dnia roku. Konkurs
dedykowany jest organizacjom
pozarządowym, przedsiębiorstwom
społecznym, spółdzielniom, instytucjom
kultury i jednostkom samorządu
terytorialnego. Granty mogą otrzymad
wyłącznie projekty infrastrukturalne. W
tegorocznej drugiej edycji (pierwsze
zakooczyła się w czerwcu) na ten cel
Kulczyk Foundation przeznaczy łącznie
kwotę 100 000 zł. Na pojedynczy projekt
można uzyskad kwotę maksymalnie 25
000 zł. Zwycięzców drugiej tegorocznej
edycji poznamy 15 lutego 2018 r.
Oto, co trzeba zrobid by przybliżyd się do
zwycięstwa:
Przeczytad uważnie, dlaczego zależy nam na
infrastrukturze:
http://kulczykfoundation.org.pl/media/63314
/granty.pdf

Na zakooczenie wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek. Wieczór zakooczyło wspólne śpiewanie kolęd
Autor tekstu: Marcel Markowicz, zdjęcia: Ola Frankowska
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Przeczytad dokładnie REGULAMIN:
http://kulczykfoundation.org.pl/media/12258
4/kf-regulamin-konkursu-grantowego-2017zmiana-170706.pdf
Zapoznad się z FORMULARZEM APLIKCYJNYM
i wypełnid go
http://www.kulczykfoundation.org.pl/media/1
21595/kulczyk-foundation-formularz-20172.doc

Wydarzenia w GPZB:

Klub młodzieżowy „Hades” odremontowany

”Na 100 Niepodległa”!

Grupa nieformalna „Młodzież razem dla Uherzec Mineralnych” realizowała
inicjatywę „Klub Hades miejscem spotkao dla wszystkich w miejscowości Uherce
Mineralne. Głównym celem inicjatywy było wyremontowanie klubu młodzieżowego
„Hades” miejsca znajdującego się w podpiwniczeniu Wiejskiego Domu Kultury
w Uhercach Mineralnych, aby miejsce w którym przebywają dzieci i młodzież było
bezpieczne i atrakcyjne. Aby dzięki poprawie funkcjonalności zachęcid ich do
przebywania w nim, aby mieli przyjazne, ciepłe i funkcjonalne miejsce, w którym
mogą spędzad wolny czas. Dzięki realizacji inicjatywy „Klub Hades miejscem spotkao
dla wszystkich” poprawione zostały warunki panujące w klubie. Po remoncie
miejsce nie odstrasza a zachęca do wejścia i spędzenia w nim wolnego czasu. Dzięki
wprowadzonym zmianom poprawiona została estetyka miejsca w którym spotykają
się dzieci i młodzież spędzając w nim wolny czas. Projekt polegał na
wyremontowaniu głównego pomieszczenia. Wykonane zostały takie prace jak:
odmalowanie sufitów i ścian, które wcześniej zostały oczyszczone
i zagruntowane. Na wysokośd 1,4m ściany wyłożone zostały panelami, dzięki
czemu uzyskaliśmy ciekawy efekt estetyczny aleprzede wszystkim zabezpieczyliśmy
dolną częśd ściany przed zabrudzeniami. Efekty naszej pracy będziemy mogli
oglądad przez lata. Wymienione zostały również stare i zniszczone drzwi wejściowe
do klubu jak również drzwi ewakuacyjne. Przed wejściem do klubu ułożone zostały
płytki. Dodatkowo dzięki pozyskanym przez wolontariuszy materiałom udało się
odświeżyd i odmalowad łazienki. Podczas wykonywanych działao wszyscy
pracujący przy inicjatywie wolontariusze nauczyli się również pod okiem specjalisty
umiejętności, które będą mogli wykorzystad w przyszłości. Do udziału w naszej
inicjatywie zachęciliśmy również dorosłych z naszej miejscowości. W pracach
pomagali nam strażacy ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej, nasi rodzice,
członkowie Rady Sołeckiej. Inicjatywa realizowana była z programu „Działaj
Lokalnie” Polsko-Amerykaoskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce. Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie
lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty
obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości
życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Nasza Inicjatywa
właśnie taką była!
Autor tekstu i zdjęd: Kasia Dudyoska

6 listopada 2017 r wystartował
konkurs grantowy
Fundacji
Banku
Gospodarstwa Krajowego na projekty
patriotyczne dedykowane dla dzieci i
młodzieży. Konkurs będzie realizowany
poprzez dwie ścieżki. Pierwsza to zajęcia
lub warsztaty pokazujące znaczenie
kultury i tradycji narodowej oraz
zwiększające wiedzę historyczną. 55
projektów w tej kategorii ma szansę na
dofinansowanie do 10 tys. złotych. Do
drugiej
ścieżki
można
zgłaszad
jednorazowe lub cykliczne wydarzenia o
charakterze patriotycznym - zwycięskie 5
projektów dofinansujemy kwotą do 120
tys złotych.
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W
konkursie
mogą
wziąd
udział organizacje
posiadających
osobowośd prawną takie jak: fundacje,
stowarzyszenia, ośrodki kultury, sportu i
rekreacji, paostwowe szkoły, bursy
uczniowskie, świetlice środowiskowe,
biblioteki publiczne, jednostki samorządu
terytorialnego.
Wnioski można składad do 16 lutego 2018
roku przez formularz elektroniczny
dostępny
na
stronie Generatora
Wniosków
Informacje o konkursie można uzyskad:
Anna Burek, tel.: 605 991 718
e-mail: anna.burek@fundacjabgk.pl

Wydarzenia w GPZB:

Konkursu o tytuł
"Dobroczyńca Roku”.

Projekt "Glinne -będziemy ambasadorami naszej wsi" zakooczony.
Fundacja Bieszczadzka była patronem inicjatywy grupy nieformalnej "Aktywne z Glinnego" pod nazwą " Glinne
-będziemy ambasadorami naszej wsi" skierowanej do mieszkaoców wsi Glinne. Jej celem była aktywizacja
mieszkaoców i uświadomienie im w jakim ważnym miejscu Bieszczad żyją, jakie bogactwa historyczne
i przyrodnicze mają wokół siebie, z których powinni byd dumni i dużo o nich wiedzied. Cele zostały zrealizowane
poprzez organizację spotkao tematycznych, wycieczki po Glinnem i okolicy, konkursu literackiego o Kamieniu
Leskim a wszystko po to by byd potem „ambasadorem Glinnego”, swojej małej Ojczyzny. "Inicjatywa była
realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny
SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżaoskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój
i Innowacja”
W niedzielę 19 listopada odbyło się spotkanie podsumowujące inicjatywę, połączone z ostatnim zaplanowanym
działaniem Świętem Seniorów. Koordynator projektu Danuta Hotloś przedstawiła prezentację ilustrującą cały
projekt. Pochwaliła się zakupionym w ramach inicjatywy sprzętem nagłaśniającym i krzesłami, sprzęt wzbogaci
świetlicę wiejska w Glinnem.

Wystartowała
dwudziesta
pierwsza
edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyoca
Roku”.
Aby zgłosid firmę wypełnij wniosek na
stronie wniosek.dobroczyncaroku.pl
(Uwaga – nowy skrócony formularz!) pamiętaj, że masz czas do 5 lutego 2018
roku.
Nominacja
firmy
lub
fundacji
korporacyjnej, która wsparła Paostwa
działania rzeczowo, finansowo lub np.
poprzez udostępnienie sali, sprzętu,
wsparcie merytoryczne do tytułu
„Dobroczyoca Roku 2018” to doskonała
okazja do podziękowania jej, co z
pewnością będzie sprzyjało dalszej
współpracy.
W konkursie „Dobroczyoca Roku” firmy
są nagradzane w pięciu kategoriach, a
szóstej kategorii osobno nagradzane są
fundacje korporacyjne.
Organizacje mogą zgłaszad firmy, które
wsparły ich działania w kategoriach:
 "Projekt społeczny"
 "Zaangażowanie lokalne"
 "Innowacje dla społeczności"
(NOWOŚD)

6

Projekt "Glinne -będziemy ambasadorami naszej wsi" zakooczony. cd..
Podczas spotkania wręczono dyplomy i nagrody laureatkom konkursu literackiego na nową, nigdzie nie
publikowaną legendę o Kamieniu Leskim (wkrótce nagrodzone legendy ukażą się na łamach Echa Bieszczadów).
Pani koordynator podziękowała wszystkim wolontariuszom-mieszkaocom Glinnego, którzy zaangażowali się w
realizację projektu. Spotkanie swym występem uświetnił zespół „Bieszczadzka Rodzinka” z Jankowiec. A potem
długo bawiono się przy dobrej muzyce, jak to na seniorów przystało.

i fundacje korporacyjne, w kategorii:
 "Projekt społeczny fundacji
korporacyjnej"
W razie pytao, skontaktuj się z nami pod
adresem: konkurs@dobroczyncaroku.pl
Zachęcamy do zapoznania się z
Regulaminem i listą najczęściej
zadawanych pytao.
Serdecznie pozdrawiamy
Zespół Konkursu „Dobroczyoca Roku”

Organizator Konkursu o tytuł
"Dobroczyoca Roku"
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
tel. 22 622 01 22
e-mail:konkurs@dobroczyncaroku.pl
www.dobroczyncaroku.pl

Autor tekstu: Danuta Hotloś, autor zdjęd : Jakub Hotloś

Młodzież z wizytą w redakcji Gazety Bieszczadzkiej.
Trwa realizacja projektu: „Polski „Dziki Zachód” – historie
mieszkaoców Bieszczad oczami młodych dziennikarzy
obywatelskich”. Kolejnym projektowym działaniem było
spotkanie z redaktorami Gazety Bieszczadzkiej- naszego pisma
regionalnego. Podczas wizyty w radio poznaliśmy pracę
dziennikarzy radiowych, tym razem ciekawi byliśmy jak
wygląda praca dziennikarzy prasowych. Interesowało nas
wszystko: jak powstają artykuły prasowe, co to jest i jak
wygląda „składanie gazety” , co to jest wierszówka, , w jaki
sposób można zostad współpracownikiem gazety. Na te i inne
pytania uzyskaliśmy odpowiedź w rozmowie z Panią Pauliną
Bajdą –redaktor naczelną GB i panem Adamem Leniem –red.
GB. Dziękujemy za spotkanie.
Młodzi Dziennikarze Obywatelscy

7

Wydarzenia w GPZB:

Szanowni Paostwo,

„ROTA” zabrzmiała pierwsza
Niejako w nurcie obchodów Święta Niepodległości w Bibliotece odbyło się 20.11. IX Ustrzyckie Śpiewanie pieśni
i piosenek legionowych.
Ponad trzydzieści osób przy akompaniamencie akordeonowym Marka Sokoła (klasa sama w sobie) śpiewało
znane i mniej znane pieśni i piosenki żołnierskie. W pierwszej części, jako pierwszą, zaśpiewano „Rotę”, a po niej
„Marsz Pierwszej Kadrowej”, „O mój rozmarynie”, „Wojenko, wojenko”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Ułani,
ułani”, „Szara piechota” („Maszerują strzelcy”), „Tam na błoniu błyszczy kwiecie”, „Jak długo w sercach
naszych” i „Jak to na wojence ładnie”. Po przerwie na poczęstunek dalszy repertuar rozpoczęła piosenka
„Przybyli ułani pod okienko”. A po niej żywo zabrzmiały: „Jak szło wojsko raz ulicą”, „Leguny w niebie” (znane z
filmu „Jak rozpętałem drugą wojnę światową”), „Pierwsza kadrowa”, „Ostatni marsz”, „Pożegnanie – bywaj
dziewczę zdrowe” i „Płynie Wisła, płynie”. Teksty piosenek i krótką ich historię przygotowała Lucyna Sobaoska,
wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej.

IX Śpiewanie Ustrzyckie zostało zorganizowane przez: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne, Fundację
Bieszczadzką i naszą Bibliotekę.
Autor tekstu i zdjęd: Wojciech Domiszewski

8

W związku z realizacją projektu
"Razem dla Zielonego Podkarpacia budowanie potencjału i integracja
różnych grup interesariuszy mających
duży wpływ na przyrodę"
chcielibyśmy zaprosid do udziału w
przyrodniczym konkursie
komiksowym "WARTO
WSPÓŁPRACOWAD DLA PRZYRODY".
Przedmiotem konkursu jest
stworzenie komiksu/historii
obrazkowej dotyczącej współpracy
na płaszczyźnie CZŁOWIEK PRZYRODA. Konkurs adresowany jest
do młodzieży gimnazjalnej,
ponadgimnazjalnej (licea, technika,
zasadnicze szkoły zawodowe) i
uczelnianej na terenie województwa
podkarpackiego. Formuła konkursu
przewiduje udział indywidualny
uczniów/studentów oraz grup max. 3
osobowych.
Termin nadsyłania zgłoszeo i prac do
konkursu: 28 luty 2018 r.
Szczegółowe informacje o konkursie
znajdą Paostwo na naszej stronie
internetowej:
http://www.zielonepodkarpacie.pl/ak
tualnosci1/art20,konkurs-komiksowywarto-wspolpracowac-dlaprzyrody.html

Wydarzenia w GPZB:

Polaoskie obchody 99-tej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
Obchody Dnia Niepodległości w Polanie zaczęły się już w październiku. Dla uczniów naszej szkoły ogłoszono
konkurs plastyczny na plakat pt: ,, Święto niepodległości’’. Do konkursu przystąpiło 13-stu uczniów, a jest to bez
mała 40% naszej społeczności szkolnej. Powstały przepiękne prace, wykonane różnymi technikami, pełne
symboli narodowych, a najchętniej przedstawianą postacią był oczywiście marszałek Józef Piłsudski. Wyniki
konkursu ogłoszono i nagrody rozdano podczas głównych uroczystości 11.11. 2017r.
W przeddzieo tego święta, w piątek, w szkole odbył się uroczysty apel z odczytaniem Apelu Poległych,
w którym upamiętniono młodzież szkolną i studencką, która tak licznie ginęła w kolejnych zrywach
niepodległościowych na przestrzeni naszych dziejów.
Dzieo 11 listopada rozpoczął się Mszą Św. za
Ojczyznę, podczas której wysłuchaliśmy wzniosłej
homilii Ks. Proboszcza Polany – Stanisława Gołyźniaka.
Całośd ubogacił swoim śpiewem chór parafialny,
prowadzony przez Ks. Damiana Kempe. Po Mszy Św.,
przy asyście strażaków, został odczytany Apel Poległych
upamiętniający tym razem wszystkich poległych
Polaków walczących na różnych polach bitewnych,
rozsianych po całym świecie
Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości
przeszli do świetlicy wiejskiej. Tu, na scenie,
rozpoczęło się widowisko pt: ,, A to Polska właśnie’’.
Narratorzy – dwaj uczniowie kl III Gim. – poprowadzili
nas przez kolejne zrywy niepodległościowe, od
Powstania Kościuszkowskiego do roku 1918. Wszystko
było przeplatane wspólnym śpiewaniem pieśni
patriotycznych, których główny ton nadawali harcerze
z kl VI. Kluczowym punktem przedstawienia była scena
z ,, Wesela ‘’ Stanisława Wyspiaoskiego, podczas
której – a jest to rozmowa Panny Młodej z Poetą –
padają jakże mocne słowa, że to co puka pod
gorsetem – serce – To jest Polska właśnie.
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Podkarpacki Ośrodek
Wsparcia Ekonomii
Społecznej
Projekt „Podkarpacki Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej” jest realizowany
przez Podkarpacki Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej prowadzony przez
Podkarpacką Agencję Konsultingowo
Doradczą Spółka z o.o. wraz z partnerami:
Fundacją im. Hetmana Jana
Tarnowskiego oraz Tarnobrzeską Agencję
Rozwoju Regionalnego S.A.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu jest udzielenie
kompleksowego wsparcia osobom oraz
podmiotom ekonomii społecznej w
działaniach mających na celu utworzenie,
co najmniej 202 miejsc pracy w nowych
oraz istniejących przedsiębiorstwach
społecznych oraz działania mające na celu
ich stabilizację na rynku pracy za pomocą
specjalnie dobranych narzędzi.
Projekt współfinansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach RPO
Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa VIII
Integracja społeczna, Działanie 8.5
Wspieranie rozwoju sektora ekonomii
społecznej w regionie, na podstawie
Umowy o dofinansowanie projektu z
Województwem Podkarpackim –
Wojewódzkim Urzędem Pracy w
Rzeszowie.

Polaoskie obchody 99-tej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Cd…
Do odegrania tej sceny , dali się namówid nasi absolwenci, pani Marcelina Ostrowska i Witold Michno, za co
jesteśmy Im niezmiernie wdzięczni. Ich występ został nagrodzony gromkimi brawami. Po występach, na dużym
ekranie, zaprezentowano film pt: ,, Niezwyciężeni ‘’, wyprodukowany przez IPN. Ten zaledwie 5-cio minutowy
obraz ukazuje dalszy ciąg naszych zmagao o wolnośd od 1939 roku do współczesności, wolnośd którą teraz
mamy , którą należy pielęgnowad i byd z Niej dumnym.
Na zakooczenie nastąpił niespodziewany, ale jakże miły akcent. Pani Beata Bożętka – dyr. biblioteki gminnej
w Czarnej oraz jej filii w Polanie – w imieniu wójta, Pana Bogusława Kochanowicza , wręczyła wszystkim
nauczycielom i uczniom zaangażowanym w zorganizowanie uroczystości - ,, Małej Księgi Patrioty ‘’, pięknego
wydania pieśni patriotycznych w formie tekstowej jak i multimedialnej. Panu Wójtowi– bardzo dziękujemy!

Obszar realizacji Projektu to: miasto
Krosno, powiat jasielski, krośnieoski,
sanocki, brzozowski, leski, bieszczadzki.
Dopuszcza się możliwośd udziału do 20%
uczestników/czek projektu
(osób
fizycznych i osób prawnych) spoza
obszaru realizacji Projektu.
W ramach projektu, do 2019 roku
zaplanowano szereg działao mających na
celu rozwój i wzmocnienie ekonomii
społecznej na terenie województwa
podkarpackiego poprzez:
1. Usługi informacyjne o sektorze
ekonomii społecznej, ofercie wsparcia,
stanie
ekonomii
społecznej
w
województwie podkarpackim,
2. Usługi animacyjne w zakresie rozwoju
ekonomii społecznej
3. Usługi inkubacyjne – służące nabyciu
wiedzy i umiejętności potrzebnych do
założenia, prowadzenia i rozwijania
Podmiotów Ekonomii Społecznej lub
Przedsiębiorstw Społecznych

Ale to nie koniec polaoskich obchodów. Ponieważ Święto Niepodległości jest
świętem radosnym, w godzinach popołudniowych rozpoczęła się zabawa dla dzieci,
a w godzinach wieczornych, do białego rana bawili się starsi mieszkaocy Polany oraz
przebywający w naszej miejscowości turyści.Całośd zorganizowała społecznośd
szkolna – nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Szczególne podziękowania należą się
mamom naszych uczniów za przygotowanie poczęstunku oraz prowadzenie bufetu.
Cały zysk z zabawy zasili konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej
w Polanie.

Autor tekstu: Hanna Myślińska, zdjęcia: Karolina Smoleńska
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4) Wsparcie finansowe - (dotacje oraz
wsparcie
pomostowe)
–
zadanie
obejmujące
przyznanie
wsparcia
finansowego (dotacji) na utworzenie
miejsca pracy w nowych i istniejących PS
lub
w
PES,
pod
warunkiem
przekształcenia ich w PS oraz finansowe
wsparcie pomostowe przyznawane na
okres maksymalnie 12 miesięcy,

Wydarzenia w GPZB:

5) Usługi biznesowe dla
przedsiębiorstw społecznych

Edukacyjny trud na ścieżce przyrodniczej „U źródeł Śtrwiąża”
Podczas tegorocznego Święta Rydza w Ustrzykach Dl miała miejsce oficjalna prezentacja nowo
powstałej ścieżki przyrodniczej "U Źródeł Strwiąża", będącej jedną z 14 związanych z edukacją przyrodniczą
inicjatyw w Bieszczadach, które składają się na projekt pt.”Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla Ekorozwoju”
finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu
„Międzydziedzinowe wzmocnienie działao społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju” . Prezentacji
towarzyszyła wystawa fotograficzna przedstawiająca ścieżkę i jej osobliwości.
8 listopada odbyło się praktyczne otwarcie ścieżki przyrodniczej "U Źródeł Strwiąża, dzięki której można
dowiedzied się kilku faktów na temat tej wyjątkowej rzeki, która jako nieliczna swe wody kieruje do Morza
Czarnego oraz gatunków zwierząt w niej występujących .
Jako pierwsi z możliwości zwiększenia swojej wiedzy skorzystali wspólnie z pracownikami Lokalnej
Grupy Działania „Zielone Bieszczady” oraz Fundacji Bieszczadzkiej uczniowie klas maturalnych z Liceum
Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych. Uczniowie postanowili zmierzyd się z trasą niestandardowo, zaczęli
u źródeł rzeki i kierowali się ścieżką razem z nurtem Strwiąża. Krocząc szlakiem zatrzymywali się na
przystankach (tablicach informacyjno – edukacyjnych) by pogłębiad swoją wiedze na temat występujących
w rzece i okolicy zwierząt. Uczestnicy w trakcie wycieczki odsłuchali także wyczerpującej prelekcji Pani Lucyny
Sobaoskiej na temat samej ścieżki i wyżej wymienionego projektu pt. Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla
Ekorozwoju.

Pomimo kilkugodzinnego marszu w nie najłatwiejszym bieszczadzkim
terenie, lekkiego bólu mięśni i ogólnego zmęczenia, ścieżka edukacyjna wywarła
pozytywne wrażenie na uczestnikach. Otwarciu nie towarzyszyło przecinanie
czerwonych wstęg, wystrzały korków szampanów czy gromkie brawa, pomimo
wszystko ścieżka spełniła swoją role, zwiększyła świadomośd ekologiczną
wszystkich uczestników i pielęgnowana stanie się kolejną atrakcją naszej gminy.
Miejmy nadzieje iż trasa będzie uczęszczana nie tylko przez uczniów
i mieszkaoców ale także zachęci przyjezdnych turystów do zapoznania się z nią.
Autor tekstu i zdjęd: Michał Markulis

6. Usługi
edukacyjne
– usługi
polegające na pozyskaniu lub
uzupełnieniu
wiedzy
wśród
uczestników projektu
7. Usługi wsparcia PES/PS - usługi
przeznaczone
dla
Podmiotów
Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw
Społecznych
Podkarpacki Ośrodek Wspierania
Ekonomii Społecznej
Biuro Jasło
ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło
tel./fax 13 44 675 62, e-mail:
powes@pakd.pl
Biuro Ustrzyki Dolne
ul. 1 Maja 16, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 469 7297,
e-mail:
i.gratkowska@fundacjatarnowskiego.
pl
Więcej informacji na stronie
internetowej: www.pakd.pl
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Wydarzenia w GPZB:
Nasz ,,Mały Ryneczek'' na Glinnem.

W dniu 05.11. 2017 r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pt. Nasz ,,Mały Ryneczek''- Finansowany ze
środków ,,Działaj Lokalnie X ''Polsko-Amerykaoskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
i Filantropi w Polsce oraz Fundację Bieszczadzką -Ośrodek Działaj Lokalnie w Ustrzykach Dolnych. Zaszczycili nas
swoją obecnością przedstawiciele Fundacji Bieszczadzkiej P. Lucyna Sobaoska i Renata Kapuścioska –
Frankowska, Burmistrz MiG Lesko P. Barbara Jankiewicz ,przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Leska
i Okolic oraz Towarzystwa Miłośników Olszanicy i Okolic a także liczni mieszkaocy Glinnego. Serdecznie
dziękujemy za obecnośd i wszystkie dobre słowa pod adresem Stowarzyszenia ,,Razem dla Glinnego''
Dziękujemy Wszystkim, dzięki którym mieliśmy szanse na realizację projektu.

Ważne linki:
www.wolontariatbieszczadzki.pl
www.mlode-bieszczady.pl
www.ngo.pl
www.nasze-bieszczady.pl
www.lgd-zielonebieszczady.pl
www.barr-ustrzyki.pl
www.pokl.wup-rzeszow.pl
www.gotocarpatia.pl
www.zielonyrower.pl
www.fundacja.bieszczady.pl
Fundacja Bieszczadzka
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97

Autor tekstu i zdjęć: Monika Adamiak
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