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1. Wydarzenia w GPZB:







Ustrzyckie porozumienie na rzecz grup defaworyzowanych !!!
Opłatek w Klubie Seniora „Sami Swoi”
Spotkanie w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych.
Spotkanie Opłatkowe w Jałowem.
Święto Trzech Króli w Polanie
„Teatr Wielu Pokoleo” w Baligrodzie zakooczył projekt Jasełkami !!

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia

Zapraszamy do lektury styczniowego
numeru Biuletynu Informacyjnego
Grupy
Partnerskiej
„Zielone
Bieszczady”
Tradycyjnie już styczeo to miesiąc
Jasełek, opłatkowych spotkao czy
podsumowao projektów, które były
realizowane w 2017 roku. Teraz
przyszła pora na poszukiwanie
nowych konkursów dotacyjnych,
w których Paostwa organizacja
mogłaby wziąd udział. A może warto
wysład kogoś na 5-dniowy bezpłatny
wyjazd zagraniczny do Chorwacji lub
Szkocji. Informacje w bocznej zakładce
„Konkursy dotacyjne i szkolenia”

Jak zwykle zapraszamy do nadsyłania
materiałów o wydarzeniach, które
dzieją się w Waszych organizacjach.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej
1

Wydarzenia w GPZB:

”Na 100 Niepodległa”!

Ustrzyckie porozumienie na rzecz grup defaworyzowanych !!!
16 stycznia br. na sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych odbyło się szkolenie
dla grup defaworyzowanych, którego jednym z elementów było uroczyste podpisanie porozumienia na rzecz
grup defaworyzowanych w szczególności ze względu na dostęp do rynku pracy i/lub zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym. Przypomnijmy, iż początki działao LGD „Zielone Bieszczady” na rzecz tych grup
sięgają 2015 roku, czyli etapu opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). W nawiązaniu do spotkania,
które odbyło się w Polaoczyku w 2015 roku oraz w 2017 roku w Ustrzykach Dolnych zaplanowano kolejne
spotkanie, którego elementem była prezentacja bieżących i kluczowych zagadnieo związanych z działalnością
Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz aktualna sytuacja
na bieszczadzkim rynku pracy.
Badania przeprowadzone w 2015 na potrzeby zdefiniowania
grup defaworyzowanych pozwoliły na ich identyfikację, są to osoby
młode (18-35 lat), kobiety, osoby 50+. Analiza SWOT – wykazała min.
niewystarczającą współpracę instytucji działających na rzecz poprawy
sytuacji grup defaworyzowanych. Wybór celów i przedsięwzięd jest
uzasadniony w odniesieniu do diagnozy problemów, grup docelowych
i obszarów interwencji. Przy formułowaniu celów i przedsięwzięd LGD
uwzględniła także wnioski z konsultacji. Na tej podstawie w LSR LGD
„Zielone Bieszczady” określono cel ogólny 3: Aktywizacja kapitału
ludzkiego obszaru LSR do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom
społecznym i środowiskowym, cel szczegółowy 3.3: Współpraca na
rzecz poprawy sytuacji grup defaworyzowanych, przedsięwzięcie:
3.3.1:
powołanie
Forum
współpracy
na
rzecz
grup
defaworyzowanych. Cele i przedsięwzięcia są bezpośrednio
powiązane z diagnozą. Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”
od 2017 roku przewodniczy powiatowej Radzie Rynku Pracy; wspiera
grupy wykluczone społecznie poprzez dodatkowe punkty (preferencje
przy kryteriach oceny wniosków o dofinansowanie składanych do
LGD) dla osób które zamierzają założyd własną działalnośd
gospodarczą lub przedsiębiorstw, które planują zatrudnienie osób
z tych grup i korzystają ze środków w ramach wdrażania naszej LSR
(PROW 2014-2020).
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Fundacja Banku Gospodarstwa
Krajowego ogłosiła konkurs grantowy
na projekty patriotyczne dedykowane
dla dzieci i młodzieży. Konkurs będzie
realizowany poprzez dwie ścieżki:
1. 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.
2. jednorazowe lub cykliczne
wydarzenia o charakterze
patriotycznym - zwycięskie 5 projektów
dofinansujemy kwotą do 120 tys
złotych.
W konkursie mogą wziąd udział
organizacje posiadające 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:
https://dotacje.fundacjabgk.pl/login
Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie internetowej:
https://www.fundacja.bgk.pl/programy
/quot-na-100-niepodlegla-quot

Wydarzenia w GPZB:

Ustrzyckie porozumienie na rzecz grup defaworyzowanych !!! Cd…

KONKURS KOMIKSOWY
"WARTO WSPÓŁPRACOWAD
DLA PRZYRODY".

Spotkanie było także okazją do zaprezentowania idei
przedsiębiorstwa społecznego oraz projektu pt. „Podkarpacki Ośrodek
Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Podkarpacki
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Podkarpacką
Agencję Konsultingowo Doradczą Spółka z o.o. wraz z partnerami. W
związku z powyższym oraz planami LGD związanymi z powołaniem
przedsiębiorstwa społecznego zaplanowano prezentację ofert pracy
poszczególnych przedsiębiorstw, w tym społecznych nowotworzonych. W
praktyce pod okiem lokalnych artystów chętne osoby mogły również
spróbowad zdolności manualnych tworząc prawdziwe bieszczadzkie
produkty. Dziękujemy wszystkim instytucjom, które włączyły się w
przygotowanie tego wydarzenia.

Szanowni Paostwo,
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/aktu
alnosci1/art20,konkurs-komiksowywarto-wspolpracowac-dlaprzyrody.html

Autor tekstu: Iwona Woch, autor zdjęd: Iwona Woch i Michał Markulis
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Wydarzenia w GPZB:

RUSZYŁ NABÓR
WNIOSKÓW DO X EDYCJI
„PATRIOTYZMU JUTRA”

Opłatek w Klubie Seniora „Sami Swoi”
Ustrzycki Klub Seniora „Sami Swoi” tradycyjnie już organizuje dla swoich członków Spotkanie Opłatkowe.
Tegoroczne odbyło się 11 stycznia. W nowo wyremontowanej siedzibie Klubu, przy pięknej żywej choince,
w ciągle jeszcze świątecznej atmosferze spotkali się seniorzy z Klubu i zaproszeni goście. Życzeniami
noworocznymi rozpoczął spotkanie prezes Stowarzyszenia Klub Seniora „Sami Swoi” pan Wiesław Turzaoski
a następnie już wszyscy z wszystkimi łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. A potem na stole pojawiły
się tradycyjne świąteczne dania: barszczyk i uszka z grzybami, kilka rodzajów pierogów, paszteciki, sałatki itd.,
itd. Przy akompaniamencie akordeonu, na którym przygrywał pan Piotr Potoczny popłynęły kolędy i pastorałki.

Tekst : redakcja, autor zdjęd: Jadwiga Paoczyk
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Muzeum Historii Polski ogłosiło nabór
wniosków do X edycji ogólnopolskiego
programu grantowego „Patriotyzm
Jutra” skierowanego do organizacji
pozarządowych i samorządowych
instytucji kultury.
W tegorocznej edycji Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
ten cel przeznaczy 4 mln zł.
„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski
program grantowy, który służy
odkrywaniu, dokumentowaniu i
upowszechnianiu wiedzy z zakresu
historii Polski oraz wspiera inicjatywy
angażujące społeczności w działania
poświęcone pielęgnowaniu i
promowaniu lokalnego dziedzictwa i
kultury. Projekt ma za zadanie
ukazanie historii w sposób ciekawy,
nowatorski i angażujący, mogą wziąd
w nim udział stowarzyszenia,
fundacje, biblioteki, domy kultury i
muzea regionalne z całej Polski.
W ramach programu przyznane
zostaną dotacje w wysokości od 5 do
70 tys. zł.
Nabór wniosków potrwa do 21
lutego 2018 r

Wydarzenia w GPZB:
Spotkanie w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych.
8 stycznia 2018r. w Ustrzykach Dolnych odbyło się spotkanie
przedstawicieli organizacji pozarządowych wchodzących w skład
Gminnej Rady działalności Pożytku Publicznego z panią Mirosławą
Widurek, członkiem Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego
Województwa Podkarpackiego. Podczas spotkania podzieliliśmy się
z naszym gościem problemami związanymi z działalnością naszej
gminnej RDPP, opowiedzieliśmy o dotychczasowych osiągnięciach
naszej Rady, zapoznaliśmy gościa z gminnym rocznym Programem
Współpracy Samorządu z NGO. Z kolei Pani Mirosława zapoznała
nas z ofertą konkursów dotacyjnych między innymi Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Szczegóły oferty
zadeklarowaliśmy się przesład do organizacji pozarządowych z
naszego terenu i mamy nadzieję, że organizacje z tej oferty
skorzystają.
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym, o charakterze pomocniczym dla
Burmistrza Ustrzyk Dolnych działającym na podstawie art. 41 e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz.U.2016.1817 ze.zm.). Rada składa się z 8 członków, w tym 4 przedstawicieli
organizacji pozarządowych, 2 przedstawicieli wyznaczonych przez Radę Miejską i 2 przedstawicieli wyznaczonych przez
Burmistrza. Członków Rady powołuje Burmistrz Ustrzyk Dolnych, a kadencja Rady trwa 3 lata.
Do zadao Rady należy w szczególności:
1. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta,
2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadao publicznych, o których mowa w art.
3 ust.3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3,
4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadao publicznych, w tym zlecania tych zadao do realizacji przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3.ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji
zadao publicznych.

Tekst: redakcja, zdjęcie : Iwona Woch
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Aby złożyd wniosek, należy zalogowad się
pod adresem:
https://formularze.patriotyzmjutra.pl/
W ubiegłorocznej edycji programu
Muzeum dofinansowało 160 projektów.
Wachlarz zagadnieo, który
zaprezentowano był bardzo szeroki.
Projekty przybliżały różnorodne
dziedziny: historię polityczną,
gospodarczą, historię nauki i techniki, a
także historię społeczną oraz historię
życia codziennego. Wiele projektów
związanych było z upamiętnieniem
wydarzeo, których rocznice
obchodziliśmy w 2017: Rok Marszałka
Józefa Piłsudskiego, Rok Tadeusza
Kościuszki, Rok Rzeki Wisły. Zdecydowana
większośd wybranych projektów
związana była z prezentacją historii
lokalnej i lokalnego dziedzictwa.
Dodatkowych wskazówek udzielają
koordynatorki programu:
Marta Winiarek
marta.winiarek@muzhp.pl
, tel.: 22 211 90 28
Maria Pawlak: maria.pawlak@muzhp.pl

Aneta Stawińska
e-mail: aneta.stawinska@muzhp.pl
Regulamin konkursu LINK.

Wydarzenia w GPZB:
Spotkanie Opłatkowe w Jałowem
5 stycznia 2018 r. mieszkaocy Jałowego mieli okazję uczestniczyd w Spotkaniu Opłatkowym
zorganizowanym z inicjatywy Koła Gospodyo Wiejskich, Rady Sołeckiej i nowego i młodego sołtysa z Jałowego ,
Mariusza Domaradzkiego. Spotkanie odbyło się w świątecznie przystrojonej świetlicy wiejskiej a wśród
zaproszonych gości oprócz mieszkaoców wsi pojawili się: starosta powiatu bieszczadzkiego Marek Andruch,
wicestarosta Artur Woźny, proboszcz parafii Jasieo ks. Leopold Powierża, dyrektor Bieszczadzkiego Centrum
Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych, Jacek Łeszega , wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej Lucyna Sobaoska.
Po wspólnej modlitwie, wzajemnym dzieleniu się opłatkiem i życzeniach zebrani mogli obejrzed Jasełka w
wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach. Panie z KGW uraczyły
uczestników „Opłatka” iście wigilijną kolacją. Na stole znalazły się prawie wszystkie potrawy jakie na Wigilię
przygotowuje się w Bieszczadach: ryba, różne rodzaje gołąbków, , pierogi ruskie i z kapustą, barszcz z uszkami,
kompot z suszu owocowego. Najprzyjemniejszą częścią „Opłatków” jest zawsze wspólne śpiewanie kolęd. Tak
było i w Jałowem, długo jeszcze w styczniową mroźną noc niosły się nad wsią kolędy i pastorałki.

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.

Tekst: redakcja, zdjęcia : Jacek Łeszega
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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:
Obecnie prowadzimy rekrutację do
projektu, która potrwa do 15.02.2018 r.

Święto Trzech Króli w Polanie
Polana to kolejna bieszczadzka miejscowośd, w której tradycją stało się organizowanie Orszaku Trzech Króli.
Również i w tym roku w Święto Trzech Króli, mieszkaocy Polany zebrali się w kościele, aby uczestniczyd we
Mszy Świętej. Tuż przed mszą, do wsi przybyli Trzej Królowie z dalekiego wschodu: Kacper, Melchior i Baltazar.
Razem z zebranymi stworzyli piękny orszak w kierunku kościoła, aby zaszczycid swą obecnością Eucharystię. Po
uroczystościach udali się do świetlicy wiejskiej, i tu wzięli udział w Jasełkach Polaoskich. Występ został
przygotowany przez społecznośd szkoły w Polanie: uczniów, nauczycieli i rodziców. Scenariusz przedstawienia
autorstwa Dominiki Podstawskiej, przybliżył nam postaci i wydarzenia z przed 2 tys. lat. Była więc Maryja i Józef,
liczni aniołowie oraz pastuszkowie, a także Trzej Królowie. Scenki przeplatał piękny śpiew kolęd, solo przez
Maryję i Józefa oraz liczny chór anielski.
Do kolęd przygrywali na gitarach, ukulele i akordeonie Asia Cichacz, Zosia Myślioska, Marek Faran i Bogdan
Borzęcki.
Po przedstawieniu, Proboszcz Polany – ks. .Stanisław Gołyźniak, złożył wszystkim zebranym gorące życzenia
noworoczne, a organizatorom uroczystości, podziękował za podtrzymanie cennej tradycji Jasełek i wspólne
świętowanie, tak ważne dla życia całej parafii. Na zakooczenie wszyscy podzielili się opłatkiem, składając sobie
nawzajem serdeczne życzenia.

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

Podkarpacki Ośrodek
Wsparcia Ekonomii
Społecznej

Święto Trzech Króli w Polanie Cd…

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:

Podziękowania należą się wszystkim, którzy stworzyli to piękne widowisko: Królowie – Władek Wiercioski,
Tadeusz Michno, Arek Krakowski; Maryja – Kinga Borzęcka, Józef – Wojtek Hermanowicz, chór anielski – Julia
Hermanowicz, Ola Oskorip, Paweł Kania, Roksana Tarnawska, Małgosia Michno, Amelka Pisarska, Emilka Caban;
pastuszkowie – Marek Hermanowicz, Mateusz Cichacz, Przemek Łysyganicz, Oliwer Pałka, Robert Morąg, Ernest
Krakowski; scenariusz – Dominika Podstawska; dekoracja - Hanna Myślioska; narrator -Sebastian Koncewicz;
akompaniament - Asia Cichacz, Zosia Myślioska. Bóg zapład !
Autor tekstu i zdjęd: Hanna Myślioska

8

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.

Wydarzenia w GPZB:
„Teatr Wielu Pokoleo” w Baligrodzie zakooczył projekt Jasełkami !!
Jasełkami w Gminnym Ośrodku Kultury w Baligrodzie „Teatru Wielu Pokoleo” zakooczył swój 6-miesięczny
projekt dofinansowany z Programu Działaj Lokalnie. Po raz kolejny aktorzy- amatorzy mogli przekonad się jak
takie przedsięwzięcia są potrzebne w środowisku. Przedstawienie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem,
o czym świadczyła frekwencja i wypełniona po brzegi sala GOK. Pomimo już wcześniej dostawionych krzeseł i
ławeczek dla najmłodszych, miejsc siedzących zabrakło i niestety częśd widzów musiała oglądad Jasełka na
stojąco. Chyba jednak było warto, co pokazały brawa i słowa uznania płynące od publiczności.
„Teatr Wielu Pokoleo” tworzą „aktorzy” w różnym wieku (jak wskazuje nazwa) - od lat 6 do 50+. Inicjatywa
zrodziła sie jako odzew na potrzebę społeczeostwa uczestniczenia w życiu kulturalnym, którą można było
zaobserwowad podczas imprez środowiskowych organizowanych przez młodzież gimnazjalną i harcerzy, takich
jak wieczory patriotyczne ze wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych, czy też jasełka ze wspólnym
kolędowaniem.

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
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,
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„Teatr Wielu Pokoleo” w Baligrodzie zakooczył projekt Jasełkami !! Cd..
Dorośli pozazdrościli młodym i w ubiegłym roku postanowili sami wystawid jasełka, a następnie napisad
projekt i uzyskad dofinansowanie dla swojej działalności z programu „Działaj lokalnie”. Osobowości prawnej
grupie użyczył GOK w Baligrodzie, a uzyskane środki znacznie ułatwiły przygotowanie m.in. scenografii czy tez
kostiumów.

5) Usługi biznesowe dla
przedsiębiorstw społecznych
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

Oprócz jasełek grupa przygotowała i wystawiła „Dziady”, a także przeprowadziła Przegląd Dorobku
Teatralnego Szkół. W swych przedsięwzięciach dorośli wspierani są przez młodzież z oddziałów
gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Baligrodzie oraz absolwentów gimnazjum i oczywiście dzieci uczestników
projektu.
Plany na ten rok są równie ambitne, a pierwszy z nich to wystawienie Pasji - już w marcu. Czasu na
przygotowanie nie ma dużo, ale najbardziej cieszy fakt, że z każdym kolejnym przedsięwzięciem grupa
powiększa się o nowych aktorów i sympatyków.

Biuro Ustrzyki Dolne
ul. 1 Maja 16, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 469 7297,
e-mail:
i.gratkowska@fundacjatarnowskiego.
pl

„ Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykaoskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Bieszczadzką – Ośrodek Działaj
Lokalnie w Ustrzykach Dolnych”.

Więcej informacji na stronie
internetowej: www.pakd.pl

Autor tekstu i zdjęd: Małgorzata Kowalska
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Wydarzenia w GPZB:

Ważne linki:

Dzieo Babci i Dziadka w Polanie

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

W miesiącu styczniu wyróżniamy dwa bardzo ważne święta, dzięki którym każdemu z nas robi się bardzo miło i
ciepło na sercu. Mowa oczywiście o dniach: 21 i 22 stycznia, w których przypadają kolejno Dzieo Babci i Dzieo
Dziadka. Również w tym miesiącu w naszej społeczności szkolnej przypada Uroczystośd ku czci Św. Jana Bosko.
W związku z tym połączyliśmy te dwa niezwykle ważne święta, aby uczcid pamięd Św. Jana Bosko oraz
podziękowad naszym kochanym Babciom i Dziadkom.
Uroczystośd odbyła się 26 stycznia 2018r.rozpoczynając się o godz.9.00 uroczystą mszą św. Następnie wszyscy
udaliśmy się do świetlicy wiejskiej, w której zaplanowano dalsze obchody tego dnia. Licznie przybyli do świetlicy
goście ( Rodzice, Nauczyciele, a w szczególności Babcie i Dziadkowie) zasiedli na przygotowanych dla nich
miejscach i z ogromną niecierpliwością czekali na występy swoich wnucząt. Zanim jednak nastąpił ten
wyczekiwany moment rozpoczęcia występów, wszyscy odmówiliśmy wspólnie modlitwę i zjedliśmy pyszne
śniadanko przygotowane przez rodziców. Po posiłku rozpoczęły się występy uczniów. Jako pierwsze wystąpiły
przedszkolaki, prezentując odważnie piękne wierszyki dla swoich kochanych Babd i Dziadków. Również dzieci
z oddziału zerowego i klasy pierwszej dumnie recytowały piękne wiersze. Nie zabrakło oczywiście cudownych
piosenek w wykonaniu dziewczynek z klasy czwartej i szóstej. Wszyscy dziadkowie z dumą patrzyli na swoje
wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najpiękniej wyrazid Im swoją miłośd oraz wdzięcznośd
za troskę i opiekę każdego dnia. Dopełnieniem tych wzruszających chwil było gromkie ,, Sto lat’’ odśpiewane
przez dzieci oraz wręczenie pięknych, samodzielnie wykonanych upominków. Na koniec uroczystości nasi
gimnazjaliści przygotowali quiz wiedzy o życiu Św. Jana Bosko, w którym wszyscy mogli sprawdzid swoją wiedzę
o Jego życiu.
Podsumowując, spotkanie przebiegło w przemiłej atmosferze, dostarczając wszystkim zebranym
niezapomnianych wrażeo.

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

