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   Nr 2/ 2018   (89)                                          luty 2018 

 

 

 

 
 

Zapraszamy do lektury lutowego 
numeru Biuletynu Informacyjnego 
Grupy Partnerskiej „Zielone 
Bieszczady” . Za oknem siarczysty 
mróz, Bieszczady przysypane 
śniegiem ale w naszych 
organizacjach gorąco: nadchodzi 
marzec, miesiąc sprawozdao, 
walnych zebrao i przymiarek do 
nowych konkursów grantowych.  
O kilku z nich piszemy w bocznej 
rubryce „Konkursy dotacyjne  
i szkolenia” 
Tradycyjnie zapraszamy też do 
nadsyłania relacji i  materiałów  
z wydarzeo, które dzieją się  
w Waszych organizacjach.  
 
 

Zespół Fundacji 
Bieszczadzkiej 

 

 

 

 

 

SPISTREŚCI:    
1. Wydarzenia w GPZB: 
 Lokalny konkurs „Opowiedz….2017” rozstrzygnięty. 
 Spotkania zespołów interdyscyplinarnych w ramach Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej  

 Szkolenie dla przedstawicieli Ośrodków Działaj  Lokalnie  i Lokalnych Partnerstw PAFW- 
Warszawa luty 2018 

 Historia ,, Biegu Tropem Wilka '' 
 Zostaw swój 1% w Bieszczadach. 

 
 

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Foto: Wojomir Wojciechowski 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Lokalny konkurs „Opowiedz….2017” rozstrzygnięty. 
 

W ramach Programu Działaj Lokalnie w lutym został rozstrzygnięty konkurs  „Opowiedz…” edycja 2017. 
 Do konkursu zgłoszono pięd  prac ( prezentacje multimedialne i filmy)  w trzech kategoriach: MIEJSCE, 
CZŁOWIEK, MOTYW . Prezentację ze Stowarzyszenia „Razem Dla Glinnego” zatytułowaną „Nasz mały ryneczek” 
zrealizowała Monika Adamiak. Druga prezentacja pt. „Razem tworzymy całośd”  to realizacja z Gminy Bircza  
z Miejscowości Rudawka , tematem  której były prace przy ogrodzeniu boiska do piłki plażowej oraz Turniej w tej 
dyscyplinie. Jej autorem jest Jakub Kasprzyk członek Stowarzyszenia „Razem łatwiej”. Trzecia prezentacja  w tej 
kategorii to dokumentacja prac przy remoncie Klubu Hades w Uhercach Mineralnych, autorstwa  Katarzyny 
Dudyoskiej, pt. „Hades miejscem spotkao dla wszystkich”. W kategorii CZŁOWIEK nadesłano jeden film 
przygotowany przez Sebastiana Szczęsnego z OSP Staokowa pod tytułem „Wolontariusze – Dzisiejsi 
Bohaterowie”. W filmie przedstawiono postad Kamila Szylaka szefa Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  
w Staokowej, jego działania i zaangażowanie w sprawy społeczne wsi.  
 W kategorii MOTYW Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski przy Warsztatach Terapii Zajęciowej  
w Lesku przygotowało film o przedstawieniu przygotowanym przez podopiecznych WTZ,  zatytułowany „Czego 
potrzebuje świat”.  Film swoim nazwiskiem firmują Magdalena Wójcik i Agata Wyszatycka. 
Prace nadesłane do Fundacji Bieszczadzkiej zostały poddane ocenie przez jury składające się z przedstawicieli 
dziennikarzy, redaktorów informatyków i przedstawiciela Fundacji Bieszczadzkiej.  Jury przyznało jedno pierwsze 
miejsce, otrzymał je film pt. „Czego potrzebuje świat”  zrealizowany w Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci 
Specjalnej Troski przy Warsztatach Terapii Zajęciowej  w Lesku. Film został wysłany na ogólnopolski konkursu  
„Opowiedz….2017”. Pozostałe prace otrzymały wyróżnienia.  Nagroda i wyróżnienia w konkursie lokalnym 
zostaną wręczone podczas podsumowania programu Działaj Lokalnie 2017. Poniżej przedstawiamy linki do 
zgłoszonych  prac konkursowych.  
https://www.facebook.com/Razem-dla-Glinnego-118336735197581/ Glinne  
https://youtu.be/qTnN_9AdMpg  Staokowa 
https://www.youtube.com/watch?v=TVzjvcY1goM  Uherce 

https://www.dropbox.com/s/qpj5uj93k1vcrzz/Czego%20potrzebuje%20swiat.wmv?dl=0   Lesko    
https://www.youtube.com/watch?v=kzW8K8KhOwI Bircza   

 
Autor tekstu; Renata Kapuścioska -Frankowska 
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Konkursy dotacyjne 
Regionalnego 

Ośrodka     Polityki 
Społecznej  

w Rzeszowie 
 
Dnia 13 lutego 2018 r. Zarząd 
Województwa Podkarpackiego w 
Rzeszowie podjął uchwały w sprawie 
ogłoszenia otwartych konkursów 
ofert na realizację w roku 2018 
zadao publicznych Województwa 
Podkarpackiego z zakresu: 
- przeciwdziałania narkomanii  
http://www.rops.rzeszow.pl/profilak
tyka-uzaleznien-2/konkursy-
ofert/1438-uchwala-nr-397-8371-
18-zarzadu-wojewodztwa-
podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-
2018-r-w-sprawie-ogloszenia-
otwartego-konkursu-ofert-na-
realizacje-w-roku-2018-zadan-
publicznych-wojewodztwa-
podkarpackiego-w-zakresie-
przeciwdzialania-narkomanii-
wynikajacych-z-wojewodzkiego-
programu-przeciwdzialania-
narkomanii-na-lata-2017-2020 
 
oraz 
 
  

 
 
 

https://www.facebook.com/Razem-dla-Glinnego-118336735197581/
https://youtu.be/qTnN_9AdMpg
https://www.youtube.com/watch?v=TVzjvcY1goM
https://www.dropbox.com/s/qpj5uj93k1vcrzz/Czego%20potrzebuje%20swiat.wmv?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=kzW8K8KhOwI
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1438-uchwala-nr-397-8371-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-narkomanii-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-narkomanii-na-lata-2017-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1438-uchwala-nr-397-8371-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-narkomanii-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-narkomanii-na-lata-2017-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1438-uchwala-nr-397-8371-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-narkomanii-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-narkomanii-na-lata-2017-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1438-uchwala-nr-397-8371-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-narkomanii-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-narkomanii-na-lata-2017-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1438-uchwala-nr-397-8371-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-narkomanii-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-narkomanii-na-lata-2017-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1438-uchwala-nr-397-8371-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-narkomanii-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-narkomanii-na-lata-2017-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1438-uchwala-nr-397-8371-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-narkomanii-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-narkomanii-na-lata-2017-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1438-uchwala-nr-397-8371-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-narkomanii-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-narkomanii-na-lata-2017-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1438-uchwala-nr-397-8371-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-narkomanii-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-narkomanii-na-lata-2017-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1438-uchwala-nr-397-8371-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-narkomanii-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-narkomanii-na-lata-2017-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1438-uchwala-nr-397-8371-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-narkomanii-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-narkomanii-na-lata-2017-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1438-uchwala-nr-397-8371-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-narkomanii-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-narkomanii-na-lata-2017-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1438-uchwala-nr-397-8371-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-narkomanii-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-narkomanii-na-lata-2017-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1438-uchwala-nr-397-8371-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-narkomanii-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-narkomanii-na-lata-2017-2020


3 

 

 

Wydarzenia w GPZB: 
 

Spotkania zespołów interdyscyplinarnych w ramach POWES 
 
W styczniu i lutym w ramach projektu Podkarpacki Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej, zorganizowanych zostało 6 spotkao zespołów 
interdyscyplinarnych.  W spotkaniach, które odbyły się w Jaśle, Krośnie , Lesku, 
Ustrzykach Dolnych, Brzozowie i Sanoku  uczestniczyło ponad 60 osób, 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorców, CIS, KIS, ZAZ,PUP oraz grup inicjatywnych uczestniczących  
w projekcie.   

Celem tych zespołów jest powstanie  lokalnych sieci współpracy i wypracowanie optymalnych dla 
danego obszaru kierunków rozwoju Ekonomii Społecznej. Planujemy do 2019 zorganizowanie współpracy 
pomiędzy zespołami i stworzenie stałej platformy wsparcia dla ekonomii społecznej w subregionie.   

Pierwsze spotkania pozwoliły określid nam cele i zasady współpracy oraz kierunki  działao zespołów. 
Dokonano analizy  zasobów i możliwości poszczególnych instytucji w kontekście rozwoju ekonomii społecznej.  
Zaprezentowano usługi i produkty oferowane przez istniejące  Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej.  
Poszczególne zespoły przygotowały zagadnienia do przepracowania  na spotkaniach wyjazdowych, które mają 
się odbyd w kwietniu. 

W trakcie spotkao podnoszono wiele kwestii związanych z rozwojem ekonomii społecznej w regionie. 
Wskazano też kilka najbardziej istotnych spraw do rozwiązania, które mogły by w ramach projektu znacznie 
pomóc nowo powstałym i istniejącym podmiotom ekonomii społecznej.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor tekstu: Krzysztof Głąb, autor zdjęcia: Iwona Gratkowska 
 
 
 
 
 
 

- przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie  
http://www.rops.rzeszow.pl/profilakt
yka-uzaleznien-2/konkursy-
ofert/1436-uchwala-nr-397-8372-18-
zarzadu-wojewodztwa-
podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-
2018-r-w-sprawie-ogloszenia-
otwartego-konkursu-ofert-na-
realizacje-w-roku-2018-zadan-
publicznych-wojewodztwa-
podkarpackiego-w-zakresie-
przeciwdzialania-przemocy-w-
rodzinie-wynikajacych-z-
wojewodzkiego-programu-
przeciwdzialania-przemocy-w-
rodzinie-na-lata-2014-2020 
  
Termin składania wniosków przez 
podmioty uprawnione w ramach ww. 
otwartych konkursów ofert upływa 
dnia 12 marca 2018 r. 
  
Bliższych informacji udziela Pan  
Łukasz Kosiba 
Kierownik 
Oddziału Profilaktyki Uzależnieo i 
Przeciwdziałania Przemocy 
Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie 
tel. 017 747 06 13 
e-mail: l.kosiba@rops.rzeszow.pl 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1436-uchwala-nr-397-8372-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2014-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1436-uchwala-nr-397-8372-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2014-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1436-uchwala-nr-397-8372-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2014-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1436-uchwala-nr-397-8372-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2014-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1436-uchwala-nr-397-8372-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2014-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1436-uchwala-nr-397-8372-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2014-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1436-uchwala-nr-397-8372-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2014-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1436-uchwala-nr-397-8372-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2014-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1436-uchwala-nr-397-8372-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2014-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1436-uchwala-nr-397-8372-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2014-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1436-uchwala-nr-397-8372-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2014-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1436-uchwala-nr-397-8372-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2014-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1436-uchwala-nr-397-8372-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2014-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1436-uchwala-nr-397-8372-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2014-2020
http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/konkursy-ofert/1436-uchwala-nr-397-8372-18-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-13-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2014-2020
mailto:l.kosiba@rops.rzeszow.pl


4 

 

 

Wydarzenia w GPZB: 

Szkolenie dla przedstawicieli Ośrodków Działaj  Lokalnie i Lokalnych Partnerstw 
PAFW- Warszawa luty 2018 
 
 „Nowe wyzwania i narzędzia, dobre praktyki „ to tytuł szkolenia dla przedstawicieli Ośrodków Działaj  Lokalnie 
i Lokalnych Partnerstw PAFW , które odbyło się w Warszawie w dniach  21-23 lutego 2018 r. i którego 
uczestnikami były przedstawicielki Fundacji Bieszczadzkiej;  Lucyna Sobaoska i Renata Kapuścioska – 
Frankowska.  
 Tradycyjnie już uczestników szkolenia powitali: Joanna Lempart-Winnicka, Dyrektor Programowy Polsko-
Amerykaoskiej Fundacji Wolności i Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce a następnie  
rozpoczął się cykl ważnych merytorycznych spotkao . Rozpoczął je  Paweł Zao mówiąc o źródłach powstania 
 i korzyściach dla beneficjentów Programu „Działaj Lokalnie”.  
O certyfikacji kompetencji miękkich LEVER  i narzędziach do certyfikacji LEVER i jego kafeterii kompetencji  
poinformowała nas Marzena Kacprowicz z Fundacji Dobra Sied.  Zaś ze zmianami  dotyczącymi lokalnej 
aktywności obywatelskiej wynikającymi  z wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 
publicznych zapoznał nas  niezawodny  w  kwestiach  prawnych Tomasz Schimanek.  

W drugiej części szkolenia odbyły się  warsztaty aktywizacji lokalnej, prowadzone metodą World Café  
przez Tomasza Schimanka. Pracowaliśmy nad niezwykle ważnymi w  działalności Ośrodków Działaj Lokalnie 
kwestiami:  
1. Jak aktywizowad nieaktywnych, jak włączad nowe grupy uczestników?  
Ponieważ zdecydowaną mniejszośd projektów stanowią projekty realizowane przez młodzież, mężczyzn i osoby 
o niskim poziomie wykształcenia, próbowaliśmy znaleźd odpowiedź na pytania: co mogą zrobid ODL, aby 
pojawiało się więcej projektów angażujących osoby z tych grup?  
2. Jak rozwijad i wzmacniad kompetencje animatorów lokalnych?  
Wprawdzie udział w projektach wspieranych przez ODL przyczynia się do rozwoju kompetencji animatorów, 
niemniej  nadal mają oni wiele deficytów w tym zakresie. Jakie kompetencje animatorów i w jaki sposób 
możemy rozwijad i wzmacniad jako ODL?  
3. Jak podnieśd jakośd projektów i pobudzid nowe pomysły?  
Kolejne edycje konkursu pokazują, ze duża częśd projektów wspieranych przez ODL  powiela wcześniej 
realizowane pomysły, nie zawsze skuteczne. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: w  jaki sposób ODL mogą 
pobudzid animatorów do tworzenia nowych pomysłów, lepiej dostosowanych do lokalnych potrzeb?  

Tę częśd szkolenia zakooczył warsztat „ Active Citizens , Aktywna Społecznośd”   wprowadzający w 
program British Council. Dzięki Ewie Kownackiej poznaliśmy przykładowe aktywności, stosowane  
w programie Active Citizens , takie, które możemy zastosowad w pracy z naszymi lokalnymi społecznościami. 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Polskiej Akcji 

Humanitarnej zapraszamy do 

składania wniosków na 

dofinansowanie dożywiania w 

okresie wakacji letnich 2018 w 

ramach programu Pajacyk 

Od 1 marca do 10 kwietnia można 
składad wnioski o dofinansowanie 
dożywiania w ciągu letnich wakacji 
2018. 
O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą 
zwracad się organizacje prowadzące 
placówki wsparcia dziennego w rozumieniu 
Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Podstawą uzyskania przez Organizację 
dofinansowania z programu Pajacyk jest 
właściwie wypełniony formularz wniosku. 
Wniosek należy złożyd w formie 
elektronicznej poprzez formularz 
zamieszczony na stronie programu 
http://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia 

Więcej informacji na temat naboru oraz 
Regulamin można znaleźd tu: 
http://www.pajacyk.pl/nabor/   
W sprawach związanych z prawidłowym 
wypełnianiem wniosków można kontaktowad 
się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, 
Koordynatorką Programu Dożywiania w 
Polsce pod       nr telefonu (56) 65 21 368 lub 
droga mailową 
Magdalena.Szymczak@pah.org.pl  

 

 

 

 

 

http://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia
http://www.pajacyk.pl/nabor/
mailto:Magdalena.Szymczak@pah.org.pl
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Wydarzenia w GPZB: 
 
Po południu wzięliśmy udział w gali konkursu o tytuł „Społecznika Roku 2017” i podsumowaniu V edycji 
Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Tegorocznymi „Społecznikami  Roku” zostali : Jolanta Golianek, 
założycielka Fundacji Poparzeni za objęcie opieką medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną oraz prawną osób, 
które uległy ciężkim poparzeniom, Agnieszka Dejnie, współzałożycielka Spółdzielni Socjalnej „Dalba”, za 
aktywne działania na rzecz aktywizacji zawodowej i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, 
Łukasz Ossowski, sołtys wsi Rytel, za niezwykle aktywne i skuteczne zorganizowanie pomocy dla 
poszkodowanych w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 roku oraz za koordynację wsparcia płynącego z całej 
Polski, a także za zaangażowanie licznego grona wolontariuszy w akcję usuwania szkód, Ireneusz 
Nitkiewicz, radny miasta Bydgoszczy za angażowanie mieszkaoców w pomoc osobom bezdomnym w ramach 
cyklicznej akcji „Ciepło Serca w Słoiku” oraz za aktywne promowanie idei dzielenia się żywnością, a także za 
działalnośd charytatywną na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. 
Bardzo miłe dla nas okazało się okazało się podsumowanie V edycji Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”., 
podczas którego  Fundacja Bieszczadzka jako  jeden  z trzech ODL-li  wyróżniona została  nagrodą pieniężną  za  
całokształt zaangażowania Fundacji w Program Lokalnych Partnerstw PAFW  
w V edycji. Gala prowadzona przez Olgę Booczyk, zakooczyła się cudownym występem wokalistki  jazzowej  
Doroty Miśkiewicz i gitarzysty Marka Napiórkowskiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przedstawiciel Fundacji Bieszczadzkiej Lucyna Sobaoska w gronie pozostałych nagrodzonych. 

 

 

 

 

 

 

 
Trwa rekrutacja do XI 

edycji konkursu 
„Seniorzy w akcji”! 

 
 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" 
 i Polsko-Amerykaoska Fundacja 
Wolności zapraszają do udziału  

w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy 
w akcji” inkubator + dotacje na 

działania społeczne osób starszych  
i inicjatywy międzypokoleniowe.  

Konkurs skierowany jest do osób 60+ 
lub do par międzypokoleniowych, 

które mają pomysł na projekt 
społeczny, chcą pracowad nad jego 

rozwojem i zrealizowad przy wsparciu 
ekspertów, doświadczonych 

animatorów  
i uczestników programu.  

 
 
 

Termin przyjmowania zgłoszeo 
mija 19 marca 2018 r. 

 
WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE na 

stronie www.seniorzywakcji.pl 
 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.seniorzywakcji.pl%2F&h=ATOEOKn9qKC8-ya8cHrvGBt_VMH838IF0QySmMvXYAVHjTkcECrBq9uaav8Q_ibaJ6a0N2SiYYt0C1INCJXW6TiTIRSUz6Uiwl6myMTRjbztFv21yiC1ib8Kxhqu1WUkSg
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Pracowity był również  kolejny dzieo szkolenia.  
Po wprowadzeniu Pawła Łukasiaka odbył się panel poświęcony 
poszczególnym etapom budowania partnerstw metodą animacji w 
oparciu o dobro wspólne i prezentacji osiągnięd partnerstw  
V edycji Programu Lokalne Partnerstwa PAFW.  Przedstawiciele 
partnerstw z V edycji udzielili krótkich wywiadów o powstałych 
partnerstwach i zrealizowanych projektach. Następnie odbyła się 
prezentacja efektów zagranicznej wizyty studyjnej, która była 
nagrodą dla najefektywniejszych grup inicjatywnych V edycji 
Programu Lokalne Partnerstwa PAFW. Uczestnicy  wizyty studyjnej 
do Niemiec, przedstawili krótkie prezentacje na temat tego co ich 
zainspirowało podczas wyjazdu.  
Cały następny blok spotkania poświęcony był  100-leciu 
odzyskania niepodległości przez Polskę, a w nim  wykład  „Polska 
jesieo 1918 roku” wygłoszony przez  dr Andrzeja  Zawistowskiego, 
kierownika Działu Historycznego Muzeum Powstania 
Warszawskiego. O inicjatywie na rzecz Społecznych Obchodów 
Święta Niepodległości „Nasza niepodległa” mówił  Rafał 
Bojanowski z Sekretariatu Inicjatywy Nasza Niepodległa, zaś  
o niezwykle interesującej akcji, w którą możemy zaangażowad  
i naszą bieszczadzką młodzież „Nieskooczenie Niepodległa – 
Ludzie” opowiadała  Alicja Wancerz-Gluza z  Ośrodka KARTA.  
W ostatnim etapie  szkolenia  Renata Kapuścioska Frankowska 
poszła na blok tematycznie związany  z pozyskiwaniem funduszy 
dla organizacji gdzie poznawała nowe narzędzia i nowe trendy w 
fundraisingu, Lucyna Sobaoska zapoznawała się z ważnym dla 
organizacji tematem   „Komunikacja i promocja działao lokalnych”  
 
Szkolenie zakooczyło się prezentacją dla wszystkich uczestników  
 o nowej  metodzie prowadzenia zbiórek charytatywnych 
„Zaokrąglamy”  
 
Redakcja 
Zdjęcia: ARFwP i Renata Kapuścioska -Frankowska 
 

 

 

 

 

 

 

 

Program Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich 

Ogłoszona została  

edycja 2018 
 
Oferty o dofinansowanie zadao w ramach 
można składad w ramach jednego z 
czterech Priorytetów: 

1. Priorytet Małe inicjatywy; 

2. Priorytet Aktywne społeczeostwo; 

3. Priorytet Aktywni obywatele; 

4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe 

  

Wysokośd wnioskowanej dotacji: 
o w Priorytetach 2-4 od 20 tys. zł do 400 

tys. zł, w tym wysokośd dotacji 
przeznaczonej na realizację w 
poszczególnych latach może wynosid 
maksymalnie 200 tys. zł 

o w Priorytecie 1, od 20 tys. do 1 mln zł , w 
tym wysokośd dotacji przeznaczonej na 
realizację w poszczególnych latach może 
wynosid maksymalnie 500 tys. zł 

Czas realizacji zadania: 
o w przypadku Priorytetów 2-4: 

od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. 
(do 20 miesięcy), 

o w przypadku Priorytetu 1: 

od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 
r. (do 20 miesięcy). W ramach Priorytetu 
1 istnieje jedynie możliwośd realizacji 
zadao dwuletnich. 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Historia ,, Biegu Tropem Wilka '' 
 
W 2011 r. dzieo 1 marca został ustanowiony świętem paostwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego  
i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. 
W 2013 grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizowad bieg „Tropem Wilczym. Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyoskiego. Pierwsza edycja biegu miała charakter 
surwiwalowy a wzięło w niej udział 50 uczestników. Rok później, dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi  
z Fundacji Wolnośd i Demokracja, która organizuje go do dzisiaj, bieg zaczął nabierad rozpędu i został 
przeniesiony w miejsce znane z późniejszych edycji w Warszawie – Park Skaryszewski. Pobiegło wtedy 1500 
biegaczy!  
Od 2015 bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeo biegowych. W 2017 roku  
w Biegu wzięło udział ok. 60 000 uczestników z 281 miast: 229 miast-partnerów, 6 miast zagranicznych (Wilno, 
Londyn, Nowy Jork, Chicago, Herdorf-Dermbach, Ingleburn), 41 miast (w ramach biegów garnizonowych) oraz 5 
misji wojskowych za granicą (Kosowo, Afganistan, Irak, Kuwejt, Bośnia i Hercegowina), gdzie hołd Żołnierzom 
Wyklętym oddali nie tylko polscy żołnierzy, ale również żołnierze z  USA, Węgier, Danii, Ukrainy itd. 
W zbliżającej się VI edycji  Biegu Tropem Wilczym, która odbędzie się 4 marca 2018 roku, ambicją 
organizatorów będzie zorganizowanie Biegu w ponad 280 miastach, gdzie Tropem Wilczym pobiegnie ok. 70 
000 biegaczy. W ramach projektu odbędzie się tradycyjny bieg na 1963 metry (odwołanie do roku w którym 
zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek) wspólny dla wszystkich miast a także i wsi. 
W tym roku po raz pierwszy organizujemy w Polanie ,,Bieg tropem wilczym'', chcąc w ten sposób upamiętnid 
Żołnierzy Niezłomnych - Wyklętych.  Serdecznie zapraszamy ! 

 

 

Autor tekstu:  Hanna Myślińska 

 

 

 

 

 

 

 

Składane oferty muszą realizowad cel główny 
P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania 
obywateli i organizacji pozarządowych w 
życie publiczne. Realizacja P FIO ma 
umożliwid obywatelom angażowanie się w 
różnorodne działania na rzecz innych, swoich 
wspólnot oraz w tworzenie, realizację i 
monitoring polityk publicznych. 

 Termin składania ofert. 

Termin składania ofert na realizację zadao 
publicznych przypada: 

od 1 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. do 
godziny 16:15. 
 Tryb i kryteria stosowane przy wyborze 
ofert oraz termin dokonania wyboru ofert. 

Prawidłowe złożenie oferty w konkursie FIO 
2018 musi nastąpid przez Generator Ofert 
FIO. 

W celu złożenia oferty należy: 

o wypełnid ofertę przy użyciu Generatora Ofert 
FIO, dostępnego na stronie internetowej 
fio.niw.gov.pl; 

o wysład ofertę wraz z wymaganymi 
załącznikami poprzez Generator Ofert FIO za 
pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ. 

W ramach konkursu FIO 2018 nie ma 
obowiązku przesyłania wersji papierowej 
oferty, ani składania jej przez ePUAP. 

 Lista projektów przeznaczonych do 
dofinansowania zostanie ogłoszona przed 
dniem 11 maja 2018 r. 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Zostaw swój 1% w Bieszczadach. 
 

Rokrocznie od dwunastu lat Fundacja Bieszczadzka ogłasza w Bieszczadach konkurs grantodawczy „Działaj 
Lokalnie” na najciekawsze lokalne inicjatywy. Efektem konkursu są odnowione kapliczki, nowe place zabaw, 
odremontowane kuchnie Kół Gospodyo, nowe stroje ludowych zespołów tanecznych i wokalnych, działania dla 
seniorów.  Dla nas największą wartośd ma  zaangażowanie ludzi w zmiany w swoich maleokich bieszczadzkich 
„OJCZYZNACH” . Jeśli leży Ci na sercu dobro naszego regionu, prosimy o przekazanie 1% na bieszczadzkie 
inicjatywy zgodnie z hasłem „Zostaw swój 1% w Bieszczadach” Nasz KRS to: 0000 180 514 

W br. w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej można bezpłatnie rozliczyd PIT, organizujemy też wyjazdy  
do różnych bieszczadzkich miejscowości, podczas których zainteresowani mieszkaocy mogą skorzystad  
z możliwości bezpłatnego rozliczenia PIT-u za 2017r. 

 
 

                                          

 
Ważne linki: 

 
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.fundacjabieszczadzka.org 
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