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Zapraszamy do lektury wakacyjnego
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Partnerskiej
„Zielone
Bieszczady”
Dużo się działo podczas wakacyjnych
miesięcy
w
bieszczadzkich
organizacjach. Większośd wydarzeo
miała
związek
z
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realizowanymi przez stowarzyszenia
i grupy nieformalne. Dziękujemy
wszystkim, które chcą dzielid się
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Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej
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Wydarzenia w GPZB:

Szanowni Paostwo,

„Wakacyjne spotkanie z ekonomią społeczną” w Myczkowcach
Takie wydarzenie miało miejsce 26 sierpnia w jednym z 28 projektów realizowanych w Bieszczadach w ramach
Programu Grantowego w projekcie „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” ( I edycja). Projekt
realizowany jest przez Stowarzyszenia Etyka & Energia w Myczkowcach i za główny cel ma promocję idei
ekonomii społecznej. W organizację pikniku zaangażowały się lokalne podmioty ekonomii społecznej tj.
stowarzyszenia, fundacje, zespoły muzyczne, których zadaniem, oprócz promocji swojej działalności było
zapewnienie uczestnikom spotkania niezapomnianych chwil. Były to:
- Stowarzyszenie Etyka i Energia – inicjator realizacji inicjatywy
- Ośrodek Caritas Myczkowce – gospodarz imprezy, przygotowanie poczęstunku - Podkarpacki Ośrodek
Wspierania Ekonomii Społecznej – stoisko promujące działalnośd ośrodka
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” – warsztaty rękodzielnicze
- Stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i Okolic – konkursy dla dzieci i warsztaty rękodzielnicze, przygotowanie
potraw
- Fundacja Bieszczadzka – prowadzenie imprezy, zabawy taneczne dla dzieci, gry i zabawy
- Ochotnicza Straż Pożarna w Staokowej – pokaz sprzętu strażackiego, konkursy dla dzieci
–Pan Szajna – degustacja chleba wypiekanego metodą tradycyjną
oraz zespoły muzyczne: Melisa Blues Band, Bieszczadzka Rodzinka i Grupa Światło Uwielbienia
Organizatorzy i partnerzy spisali się na piątkę z plusem, na przybyłych a zwłaszcza na dzieci czekało moc atrakcji.
Od warsztatów bibułkarskich, przez konkursy plastyczne i zręcznościowe, pokaz sprzętu strażackiego, pieczenie
kiełbasek, degustację regionalnych potraw po naukę taoca integracyjnego.

Zapraszamy do zgłaszania
kandydatów w konkursie
"Społecznik Roku 2018"
tygodnika „Newsweek
Polska".
Termin składania wniosków upływa
1 października.
Z pewnością znają Paostwo osoby,
które są aktywne, działają na rzecz
innych, są pomysłodawcami i
organizatorami szczególnie
wartościowych oddolnych działao, akcji
i inicjatyw społecznych.
Warto im podziękowad nominując do
nagrody i dad im szansę na
zaprezentowanie swoich działao.
Wniosek zgłoszeniowy wraz
z regulaminem znajdują się na stronie
internetowej
spolecznikroku.newsweek.pl.
Wnioski z nominacjami można przesyład
do 1.10.2018 r. (włącznie) na adres:
spolecznikroku@filantropia.org.pl.

.
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„Wakacyjne spotkanie z ekonomią społeczną” w Myczkowcach Cd…

Dorośli z ogromną przyjemnością obejrzeli i wysłuchali muzycznych występów zespołu Melisa Blues
Band, ludowego zespołu z Jankowiec: Bieszczadzka Rodzinka oraz koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu
młodzieży z zespołu Grupa Światło Uwielbienia z Krosna. Nie spisała się tylko pogoda. Przez całe popołudnie
padał deszcz, jednak zaplecze jakim dysponuje Ośrodek Caritas w Myczkowcach ( ogromna wiata, namioty)
pozwoliło pokonad nieprzyjazną aurę i wyśmienicie bawid się uczestnikom spotkania.

Dzieo dobry,
Szanowni Paostwo, Członkowie
LGD "Zielone Bieszczady"
Lokalna Grupa Działania "Zielone
Bieszczady" wraz z partnerami: Lokalną
Grupą Działania "Ziemia Przemyska" ,
Lokalną Grupą Działania Nasze Bieszczady
oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Körös
Völgye, pragnie serdecznie zaprosid
Paostwa do udziału w imprezie
plenerowej pod tytułem „Smak na
produkt – promocja i rozwój obszaru w
zakresie turystyki, dziedzictwa i
kulinariów”, realizowanej w ramach
projektu współpracy międzynarodowej
„Smak na produkt – promocja i rozwój
obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa
i kulinariów”.
Impreza odbędzie się w Baligrodzie 19
sierpnia 2018 r. na stadionie sportowym.

Bardzo prosimy o potwierdzenie chęci
udziału do dnia 14 sierpnia 2018 r. pod
nr tel. 13 469 62 03.
Zachęcam do udziału
Z pozdrowieniami
Marlena Błyskal

Tekst i zdjęcia : Redakcja Biuletynu
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Wydarzenia w GPZB:

1 sierpnia 2018 r. rusza
drugi nabór wniosków
w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej EIS
Polska-Białoruś-Ukraina 20142020.

XIII Ustrzyckie Śpiewanie przy ognisku.
23 sierpnia amatorzy wspólnego śpiewania spotkali się
na XIII Ustrzyckim Śpiewaniu w Parku pod Dębami.
Dopisali uczestnicy i pogoda. Przy ognisku i pieczonej
kiełbasie popłynęły melodie znanych i mniej znanych
piosenek turystycznych i harcerskich. Repertuar
przygotowała Lucyna Sobaoska z Fundacji Bieszczadzkiej,
która, jak się okazało, przez lata działała w harcerstwie i
posiada
stopieo
harcmistrza
Rzeczypospolitej.
Zaśpiewaliśmy kilkanaście piosenek, a wśród nich m.in.
„Płonie ognisko i szumią knieje”, „Stokrotka”, „Płonie
ognisko w lesie”, „Czerwona róża biały kwiat”,
„Bieszczadzki trakt”, „Jak dobrze nam zdobywad góry”,
„Czerwony pas, za pasem broo”, „Hej tam pod lasem”,
„Rezerwa” i „Upływa szybko życie”. Jak zwykle śpiew
perfekcyjnie prowadził Marek Sokół, na co dzieo
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach.
XIII Ustrzyckie Śpiewanie zorganizowali: Towarzystwo
Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne, Fundacja Bieszczadzka i
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. E.
Wanieka w Ustrzykach Dolnych.

Nabór jest otwarty wyłącznie dla Celu
Tematycznego DZIEDZICTWO w jego obu
priorytetach:
1. Promocja kultury lokalnej i historii
2. Promocja i zachowanie dziedzictwa
naturalnego.

Autor tekstu i zdjęd: Wojciech Domiszewski
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Drugi nabór dedykowany jest
mikroprojektom (projektom z małym
budżetem) realizowanym w regionach
objętychProgramem.
Mikroprojekty obejmują głównie
działania nieinwestycyjne, promujące
współpracę, nawiązywanie nowych
transgranicznych kontaktów i budowanie
sąsiedzkich relacji, wymianę
doświadczeo, a także inicjatywy
społeczne związane z lokalną kulturą i
historią oraz dziedzictwem naturalnym.
Przedmiotem wsparcia Programu będą
wydarzenia związane z kulturą, sztuką,
sportem, edukacją, promocją historii i
dziedzictwa naturalnego oraz wszelkie
podobnego typu wydarzenia, promujące
współpracę transgraniczną,
kultywowanie i szerzenie wspólnych
tradycji obszaru przygranicznego,
współpraca szkół i szkół wyższych,
instytucji pozarządowych związanych z
turystyką i kulturą po obu/trzech
stronach granicy.

Wydarzenia w GPZB:

Kapliczki przydrożne jako znak wiary pokoleo w krajobrazie polski.
W związku z realizowanym w Polanie projektem w ramach programu Działaj Lokalnie i planowanym w nim
odtworzeniem kapliczki z figurą Św. Jana Nepomucena oraz Krzyża Pamięci , pragniemy przybliżyd znaczenie
kapliczek przydrożnych w krajobrazie Polski.
Kapliczki, krzyże i figury przydrożne, to arcydzieła sztuki ludowej wpisane w krajobraz Polski tak
harmonijnie, że prawie ich obecności nie zauważamy, przechodząc często bez zadumy i modlitwy. Te małe
formy architektury, wyrosłe z potrzeb duchowych mieszkaoców polskiej wsi, są ściśle związane z jego naturalną
religijnością. Są wyrazem tradycji kultury chrześcijaoskiej, troski o wartości moralne i duchowe. Są także bożymi
i ludowymi pomnikami, znakami pamięci, niepisaną kroniką lokalnej społeczności, śladem „wielkiej historii”
widzianej z perspektywy wioski.
Miały, w intencji twórców i fundatorów, nieśd treści religijne, a często także patriotyczne,
symbolizujące ważne wydarzenia w dziejach narodu. Odzwierciedlały prośby i pragnienia konkretnych ludzi oraz
całych społeczności. Odwoływały się do pośrednictwa Matki Boskiej, bądź poszczególnych świętych, jako, że w
pobożności ludu ważną rolę odgrywał kult świętych, zwłaszcza konkretnych ich wizerunków, łaskami słynących.
Można więc znaleźd przy polskich drogach kapliczki
i krzyże dziękczynne, pokutne, uświęcające miejsca
szczególnej wagi, chroniące przed złem i nieszczęściem,
stawiane ku pamięci ważnych wydarzeo, pełniące rolę
znaków granicznych i skrzynek kontaktowych, strzegące
wędrowców i pątników, studni i źródeł, będące niekiedy
miejscem schronienia dla pustelników i wędrowców oraz
punktem orientacyjnym w pajęczynie dróg i ścieżek. Do
kulturowej funkcji kapliczek należą obrzędy i zwyczaje
uprawiane przez ludnośd samorzutnie lub wprowadzane
przez Kościół. Odprawianie modlitw majowych, zbieranie
się przed niedzielną mszą, święcenie ziela na Matkę
Boską Zielną, święcenie pól, zwyczaje związane
z pogrzebami we wsiach odległych od świątyni czy
cmentarza oraz świąteczne dekorowanie kwiatami,
wieocami i wstążkami, są do dziś żywymi obyczajami
w wielu regionach Polski.

Celem mikroprojektów jest
także
promowanie mniejszości kulturowych i
różnorodności kultur oraz rozwój
lokalnych społeczności.
Obszar Programu obejmuje poniższe
regiony:
w Polsce podregiony:
krośnieoski,
przemyski,
rzeszowski,
tarnobrzeski,
chełmsko-zamojski,
puławski,
lubelski,
bialski,
ostrołęcko-siedlecki, łomżyoski,
białostocki, suwalski;
na Białorusi obwody:
grodzieoski,
brzeski,
mioski
(łącznie z miastem Miosk) oraz
homelski;
na Ukrainie - obwody: lwowski,
wołyoski, zakarpacki, rówieoski,
tarnopolski, iwano-frankowski.
Poziom dofinansowania:
Pula pieniędzy dostępna dla tego naboru
to 5,2 miliona euro. Wnioskowana kwota
grantu dla jednego mikroprojektu musi
mieścid
się
w
przedziale
pomiędzy 20 000 a 60 000 euro.
Do złożenia projektów zapraszamy
organizacje
non-profit
(jednostki
budżetowe, samorządy, NGO, itp.).
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Kapliczki przydrożne jako znak wiary pokoleo w krajobrazie polski. Cd..
Fundatorami wioskowych i przydrożnych
krucyfiksów i kapliczek były klasztory,
szlachta, rzadziej społecznośd wioskowa. Ale
już od czasu zniesienia paoszczyzny,
zamożni gospodarze stawiali obok swoich
chałup krzyże i kapliczki, rodzinne pomniki,
opatrując
je
napisem
fundacyjnym
świadczącym o tym, kto i w jakiej intencji je
zbudował. Kościół traktował ich budowę za
ważny element pogłębienia religijności ludu,
szczególnie w okresie kontrreformacji.
Krzyże fundowane przez oświecone
ziemiaostwo wznoszono z pobudek
patriotycznych w kraju rozdartym zaborami,
w okresie powstao i represji. Krzyże i
kapliczki są w krajobrazie formami, które
doskonale
dopełniają,
organizują
przestrzeo. Rozsiane po polskich wsiach,
drogach i polach, te pięknie odnowione i te
zapomniane, te z górskich przełęczy, mogił,
wszystkie stanowią wyjątkowe dziedzictwo
tak urozmaicone pod względem form i tak
różnorodnie zakorzenione w historii i
krajobrazie.

Termin
na
złożenie
wniosków
aplikacyjnych upływa 31 października
2018 r. (włączając ten dzieo, przy czym
wnioski składane osobiście do biura
Wspólnego Sekretariatu Technicznego
Programu w Warszawie muszą zostad
dostarczone do godziny 15.00 czasu
lokalnego).
Przewidywany czas wyboru projektów to
połowa 2019 roku.
Wymogi dla mikroprojektów:
Wszystkie szczegóły dotyczące tego
naboru można znaleźd w Podręczniku
Programu
dla
Drugiego
Naboru
Wniosków (Projekty z małym budżetem),
który wraz z załącznikami jest dostępny
dopobraniatutaj: https://pbu2020.eu/file
s/uploads/news_en/PBU2/PBU2%20%20Podr%C4%99cznik%20PL.pdfhttps://p
bu2020.eu/files/uploads/news_en/PBU2/P
BU2%20%20Podr%C4%99cznik%20PL.p
dfhttps://pbu2020.eu/files/uploads/news_
en/PBU2/PBU2%20%20Podr%C4%99cznik%20PL.pdf

Są z pewnością skarbem zasługującym na ochronę i wszelkie starania ku ich ocaleniu i z tej to przyczyny chcemy
przywrócid w krajobrazie Polany kapliczkę z figurą Św. Jana Nepomucena oraz Krzyż Pamięci.

Opr. Hanna Myślińska na podstawie: ,,Wielokulturowy wymiar kapliczek i krzyży przydrożnych’’,
Lidia Pawelec.

6

Wnioski aplikacyjne będą musiały byd
przygotowane przy użyciu aplikacji, która
zostanie wkrótce umieszczona na stronie
internetowej Programu.
Przed przygotowaniem Wniosku
Aplikacyjnego proszę uważnie przeczytad
wszystkie dokumenty. Przypominamy, że
obowiązująca i wiążąca jest ich angielska
wersja, ale dla celów informacyjnych na
naszej stronie internetowej dostępne są
również robocze tłumaczenia na języki
narodowe.

Wydarzenia w GPZB:

Wsparcie dla Wnioskodawców:

Już można zdobywad Koronę Ustrzyckich Gór !!!

Strona internetowa Programu:

Wzgórza dookoła Ustrzyk Dolnych są niewyczerpanym źródłem do inspiracji duchowej, kulturalnej
i krajoznawczej. Niestety, są też niewykorzystanym materiałem na rozwój regionu. Zamierzeniem twórców
projektu- którzy tworzą dodatkowe hasło dla tych gór - "Małe góry, moc kultury" było otwarcie się na
wyzwania stojące przed trudnym zadaniem - uatrakcyjnienia oferty turystycznej w gminie Ustrzyki Dolne.
Połączenie tworzącego się produktu turystycznego z działaniami prospołecznymi i kulturalnymi może dad
niezwykłe osiągnięcie - stworzenie integracji międzypokoleniowej, stąd nazwa projektu "Międzypokoleniowe
wyprawy po Koronę Ustrzyckich Gór". Projekt ten jest działaniem, który odkrywa w górach dziedzictwo
kulturowe związane ściśle z regionem bieszczadzkim. 5 szczytów dookoła Ustrzyk Dolnych łączy historia
splatająca się w dziedzictwo historyczne Bieszczadów. Na 4 wzgórzach: Kamiennej Laworcie, Małym Królu,
Gromadzyniu, Orliku splotła się historia I i II wojny światowej, która odcisnęła piętno na dziejach tych ziem,
a piąty szczyt Holica stał się sławny dzięki największemu lotnisku szybowcowemu i wojskowemu w okresie
międzywojennym. Historie tych gór mocno wpłynęły na losy mieszkaoców Ustrzyk Dolnych i okolic.
Realizację projektu rozpoczęto w czerwcu od
przygotowania materiałów
promocyjnych (materiały
promocyjne na tablice, przewodnik Korony Ustrzyckich Gór).
Już w czerwcu odbyły się wykłady „Bieszczadzcy Odkrywcy” –
częśd I i II - spotkania dla dzieci i dorosłych zapoznające je
z ustrzyckimi legendami, historią i tradycjami. W lipcu na
wyznaczonych wzgórzach stanęły tablice informacyjne,
odbył się konkurs na wykonanie pocztówek, nawiązujących
do tematyki szlaku. Cały czas trwała promocja Korony
Ustrzyckich Gór w prasie, radiu, telewizji. Podczas
Karpackiego Jarmarku Turystycznego dokonano uroczystego
otwarcia szlaku „ Korona Ustrzyckich Gór”. W przygotowaniu
jest publikacja dotycząca ustrzyckiej korony. Jako, że
wszystkie ustrzyckie szlaki rozpoczynają swój bieg w Izbie
Regionalnej, tam też zostanie przygotowana ekspozycja
dotycząca Korony Ustrzyckich Gór, a potem z rynku będzie
możliwośd zdobywania kolejnych 5 szczytów: Kamiennej
Laworty, Małego Króla, Holicy, Gromadzynia i Orlika.
Autor tekstu i zdjęd : Jacek Łeszega

7







instrukcja wypełniania Wniosku
Aplikacyjnego,
robocze
tłumaczenia
dokumentów
z
pakietu
aplikacyjnego (polska, rosyjska i
ukraioska wersja językowa),
sekcja poświęcona najczęściej
zadawanym pytaniom (FAQ),
prezentacje.

Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie
wątpliwości:
Potencjalni Beneficjenci mogą uzyskad
pisemną odpowiedź na zapytanie
dotyczące wymogów naboru – wystarczy
wysład
wiadomośd
na
adres pbu@pbu2020.eu . Przynajmniej
raz w tygodniu wybrana grupa ekspertów
Programu będzie udzielad odpowiedzi na
nadesłane pytania.
Szkolenia i konsultacje indywidualne:
Seria szkoleo w trzech krajach odbędzie
się między 11 a 28 września. Wkrótce
otworzymy
rejestrację
na
szkolenia.Indywidualne konsultacje dla
Wnioskodawców dotyczące pomysłu na
projekt i kompozycji partnerstwa są
przewidziane
w
październiku. Szczegóły rejestracji ogłosi
my we wrześniu.
Pierwsze Forum Poszukiwania Partnerów
odbyło się w Lublinie 25-26 lipca. Drugie
zorganizowane będzie w Brześciu 21-22
sierpnia.

Wydarzenia w GPZB:

Zaproszenie dla uczniów szkoły
Podstawowej i Liceum
Ogólnokształcącego
w Ustrzykach Dl do udziału
w projekcie
KUŹNIA LICEALNEGO
PATRIOTYZMU

Wakacyjna przygoda z teatrem.
Taki piękny plakat zapraszał dzieci i młodzież głownie
z okolic Płowiec, ale także z innych miejscowości gminy Sanok,
całego powiatu sanockiego oraz powiatów leskiego
i bieszczadzkiego do przeżycia wakacyjnej przygody z teatrem.
W Płowcach k/Sanoka Fundacja Bieszczadzka organizowała
w dniach od 30 lipca do 12 sierpnia 14-dniową półkolonię
choreograficzno-muzyczną pod nazwą „Przetwórzmy swoje
korzenie”, Przedsięwzięcie organizowane było we współpracy
z grupą choreografów i muzyków z Krakowa: Małgorzatą
Haduch, Arturem Sędzielarzem i Sebastianem Molskim oraz
z lokalnymi partnerami.
W trakcie zajęd 32 uczestników warsztatów teatralnych podzielonych zostało na 3 grupy,
które naprzemiennie w ciągu każdego dnia uczestniczyły w zajęciach pracowni: choreograficznej, muzycznowokalnej i scenograficzno-technicznej). Pisanie krótkich form wierszowanych odbywało się wspólnie. Nad
grupą dzieci i młodzieży oprócz artystów czuwało trzech opiekunów-pedagogów. Artyści podbili serca
uczestników półkolonii, może i to wpłynęło też na efekt dwutygodniowej wspólnej pracy: wzruszający spektakl,
który został zaprezentowany widowni trzykrotnie , dwa razy w Płowcach oraz w Ustrzykach Dolnych. Spektakl
zachwycał niezwykłą choreografią, efektami muzycznymi, tekstami napisanymi przez dzieci i ich autentyczną,
spontaniczną grą.
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Fundacja BGK im. J. K.
Steczkowskiego ogłosiła
XI edycję konkursu
grantowego
„Na dobry początek!”

Wakacyjna przygoda z teatrem. Cd..

Co chcemy osiągnąd:
Chcemy wyrównywad szanse edukacyjne
dzieci z ograniczonym dostępem do
nowoczesnych form edukacji, w tym
wspierad dzieci z rodzin o niskim statusie
społeczno-ekonomicznym.
Zachęcamy aby przy realizacji zajęd o
charakterze dydaktycznowychowawczym były wykorzystane
nowatorskie metody pracy z dziedmi w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
które wpływają głównie na:
- interakcję między dziedmi,
- rozwijanie umiejętności komunikacji i
współpracy w grupie,
- kreatywnośd,
- rozwój zdolności manualnych oraz
aktywnośd ruchową,
Inicjatywa
realizowana
była
dzięki
wsparciu
finansowemu
Instytutu
Teatralnego
im. Zbigniewa Raszewskiego z Warszawy, w ramach programu „Lato w teatrze”. Poczęstunek dla uczestników,
kadry i wolontariuszy przekazali sponsorzy, którym gorąco dziękujemy.

Autor zdjęć: Bogusław Pyzocha, tekst-redakcja
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- rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą,
pedagogiem specjalnym, psychologiem,
dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

Wydarzenia w GPZB:

Na co może byd przeznaczone
dofinansowanie:

Kolejna Bieszczadzka Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego za nami.
27 lipca zakooczyła się kolejna, bo trzynasta już Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego. Fundacja Bieszczadzka
organizuje ją dzięki współpracy z z amerykaoską organizacją Learning Enterprises. W tym roku w Bieszczady
przyjechały 3 wolontariuszki, czwartą „oddaliśmy” zaprzyjaźnionej organizacji we Frysztaku. W Bieszczadach
zajęcia odbywały się w Ustjanowej , Ustrzykach Dl oraz w Cisnej i Wetlinie. Wzięło w nich udział około 150
dzieci i młodzieży.
Wolontariuszka Maria McBride zamieszkała w rodzinie Łukasza i Magdaleny Śliwki we Frysztaku.
Zajęcia prowadziła w 3 grupach z dziedmi w wieku od 9-11 lat i 13-16 codziennie po 2 godziny z każdą grupą,
natomiast od 11 lipca dodatkowo z grupą maluchów 5-7 lat po 30 minut w poniedziałki, środy i piątki.
U Paostwa Marców w Ustrzykach Dolnych mieszkała Skyler Ashton Clark. Uczyła w Ustrzykach,
zajęcia tradycyjnie już odbywały się w salce w Hali Sportowej. Uczestniczyły w nich 4 grupy dzieci i młodzieży,
od klasy I szkoły podstawowej po III licealną.
Rodzina Renaty i Bogdana Frankowskich przyjęła do siebie Alysse McClure, która równie pracowicie
spędziła te cztery tygodnie. Allyssa od rana pracowała z maluszkami z przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych,
nastepnie miała jedną godzinę zajęd z dziedmi ze środowiskowej Świetlicy przy PCPR i dopiero potem jechała na
zajęcia do Ustjanowej. A tak o Alysse pisała Ola Frankowska, w rodzinie której zamieszkała wolontariuszka, cyt
” Alyssa pochodzi z Californi, mieszka na dużej farmie oddalonej od ruchliwego miasta w którym obecnie
studiuje na kierunku ,,relacje interpersonalne". Jest niesamowicie sympatyczną i pozytywną osobą, od momentu
w którym weszła z nami do domu stała się członkiem rodziny i w ogóle nie odczuwaliśmy tego że jesteśmy z
innych kontynentów ! Alyssa zakochała się w naszej okolicy i gościnności, codziennie spaceruje i jak sama mówi
praktykuje mówienie ,, Dzieo dobry" do wszystkich sąsiadów. Ale przede wszystkim co powtarza przy każdym
obiedzie uwielbia polskie jedzenie ! Kocha zajęcia z dzieciakami i świetnie się z nimi dogaduje mimo barier
językowych, a jak sama widziałam dzieci też uwielbiają ją inaczej z pewnością nie przychodziłyby tak licznie. Dla
mnie samej wizyta Alyssy jest świetną przygodą a dzięki niej wreszcie przestałam bad się mówid po angielsku
i podszkoliłam swoje umiejętności. Wymieniamy się doświadczeniami i opowiadamy o swoich tradycjach
i wprowadzamy je do naszego wspólnego życia. Cały czas powtarza że nie może sobie wyobrazid że za chwilkę
musi wyjechad i nam też ciężko w to uwierzyd bo dla każdego z nas był to fantastyczny miesiąc i wakacje inne niż
wszystkie !”
Kolejna studentka Elizabeth Marcinkowski zamieszkała w rodzinie Pani Stanek Bożeny w
pensjonacie miejscowości ,,,w Przysłupiu i uczyła dzieci w Wetlinie i w Cisnej. Dzięki zaangażowaniu rodziców
dzieci mogła prowadzid zajęcia w 2 miejscowościach oddalonych od siebie o 19 km.
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- przygotowanie i prowadzenie zajęd i
warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup sprzętu/wyposażenia związanego
z realizacją projektu,
- porady specjalistyczne, warsztaty dla
rodziców lub opiekunem dzieci będące
spójnym i uzasadnionym elementem
projektu.
Zachęcamy do zapoznania się ze
szczegółami na stronie projektu.
Nie czekaj! Złóż wniosek już dziś!!!
Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie internetowej fundacji: Konkurs
Wnioski można składad do 23 września
2018 r.

Kolejna Bieszczadzka Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego za nami. Cd..

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:
Maria McBride ze swymi uczniami z Frysztaka

Skyler Ashton Clark na pożegnalnym zdjęciu z uczestnikami młodszej grupy ustrzyckiej

Fundacja Bieszczadzka dziękuje wszystkim Rodzinom, które przyjęły tegorocznych wolontariuszy. Bez Was
organizacja wakacyjnych zajęd z języka angielskiego nie byłaby możliwa.
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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:

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.

Projekt „Z ekonomią społeczną zmieniamy Stefkową"
Stowarzyszenie
NASZ DOM w Stefkowej realizuje projekt
o powyższym tytule. Jego celem jest promocja ekonomii społecznej
wśród lokalnej społeczności wsi Stefkowa i gminy Olszanica oraz
ekonomizacja działalności Stowarzyszenia NASZ DOM w Stefkowej
poprzez wprowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego
i stworzenie turystycznej oferty edukacyjno-kulinarnej. Dotację
pozyskaliśmy w ramach programu Grantowego w projekcie
„Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”
W ramach dotychczasowych działao zostało zorganizowane
Zebranie Walne Stowarzyszenia NASZ DOM w Stefkowej, podczas
którego wprowadzono zmiany w statucie stowarzyszenia
pozwalające na prowadzenie przez stowarzyszenie statutowej
działalności odpłatnej pożytku publicznego. W ramach projektu
zakupiono sprzęt , który pozwoli rozwinąd planowaną działalnośd
odpłatną i spowoduje ekonomizację działao stowarzyszenia
w przyszłości. Zakupiono duży czteropalnikowy gazowy grill,
gofrownicę, termosy. Zorganizowano warsztaty o historii Stefkowej
i zachowanych elementach dziedzictwa historycznego oraz
osobliwościach przyrodniczych Stefkowej i okolicy. W planie kolejne
działania czyli: cykl 3 warsztatów kulinarnych: „Potrawy naszych
babci”, „Grajmy w Zielone” i „Zdrowe przekąski dla
najmłodszych”,druga
częśd
warsztatów
turystyczno
krajowznawczych ( w terenie), piknik rodzinny dla mieszkaoców
Stefkowej i udział stowarzyszenia w III Bieszczadzkim Forum
Organizacji Pozarządowych w Ustrzykach Dl.

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,

Autor tekstu i zdjęć: Jadwiga Fedycka

12

Wydarzenia w GPZB:

5) Usługi biznesowe dla
przedsiębiorstw społecznych

I Olszanickie śpiewanie za nami.

6. Usługi
edukacyjne
– usługi
polegające na pozyskaniu lub
uzupełnieniu
wiedzy
wśród
uczestników projektu

Chociaż nie było tłumów na tym spotkaniu to jednak wszyscy przybyli
uczestnicy dobrze się bawili. Czy śpiewad każdy może?
Każdy powinien i to właśnie w grupie, bo piosenka jest dobra na
wszystko - jak śpiewali Panowie z Kabaretu Starszych Panów. Dziś
śpiewaliśmy refleksyjne i wesołe piosenki o miłości. Czas minął
nieubłaganie, a my nie chcieliśmy się rozstawad. Każdy z uczestników
obiecał przyprowadzid na następne spotkanie przyjaciela. Już dziś
gorąco zapraszamy wszystkich mieszkaoców naszej gminy na kolejne
śpiewające spotkanie.
„I Olszanickie śpiewanie” realizowane było w ramach programu
Działaj Lokalnie -projekt "100 lecie odzyskania niepodległości przez
Polskę” realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Olszanicy
i Okolic.

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

Autor tekstu i zdjęd: Dorota Głazowska- Krzywdzik
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I tak w Bandrowie powstała siłownia wiejska !!

Ważne linki:

Stowarzyszenie Młodzi - Kreatywni i Aktywni, którego Prezesem jest Karol Lenard, złożyło wniosek do
otwartego konkursu ofert Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pn. . W ramach projektu zakupiony został sprzęt
siłowy oraz do dwiczeo cardio. Stowarzyszenie zwróciło się do Burmistrza Ustrzyk Dolnych o nieodpłatne
udostępnienie sali w świetlicy w Bandrowie.
Kolejnym krokiem było przystosowanie sal na potrzeby siłowni. Członkowie stowarzyszenia w ramach
wolontariatu uporządkowali i pomalowali sale. Zamówiony sprzęt przyjechał do nas zapakowany w pudełka.
Tutaj również nieodzowną pomocą wykazali się młodzi mieszkaocy Bandrowa, którzy w wolne popołudnia
składali razem maszyny do dwiczeo.
Nasz wniosek spotkał się również z aprobatą komisji oceniającej wnioski w ramach kolejnej edycji
programu Działaj Lokalnie. Projekt złożony w tym konkursie ma na celu przeprowadzenie spotkao z trenerem
personalnym oraz dietetykiem, którzy pomogą dostosowad dwiczenia i dietę do potrzeb zainteresowanych
mieszkaoców.
23 lipca 2018 r. odbyło się oficjalne otwarcie Siłowni Wiejskiej w Bandrowie Narodowym. Swoją
obecnością zaszczycili nas Burmistrz Ustrzyk Dolnych Pan Bartosz Romowicz oraz koordynator programu Działaj
Lokalnie z Ośrodka Działaj Lokalnie-Fundacji Bieszczadzkiej Pani Lucyna Sobaoska

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 Maja 16,
38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
biuro@fundacja.bieszczady.pl

www.fundacjabieszczadzka.org

Autor tekstu i zdjęć; Karol Lenard
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