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Zapraszamy do lektury kolejnego
specjalnego numeru Biuletynu
Informacyjnego Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady” poświęconego
w całości
III Bieszczadzkiemu Forum
Organizacji Pozarządowych,
który odbył się w Ustrzykach
Dolnych 14 października 2018r.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

14.10.2018 w Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych odbyło się trzecie już Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych. Forum jest miejscem
spotkania się przedstawicieli organizacji pozarządowych i nie tylko. Dyskusje na tematy sektora pozarządowego przyciągnęły uwagę nie tylko
mieszkaoców Ustrzyk Dolnych. Forum daje możliwośd omówienia aktualnych tematów, problemów związanych z organizacjami pozarządowymi.
Pozwala na podzielenie się własnym doświadczeniem, a także na skorzystanie z wiedzy zaproszonych gości.
W tym roku swoje stanowiska informacyjno- promocyjne przygotowało 26 aktywnie działających organizacji pozarządowych. W forum wzięło
udział ponad 80 reprezentantów sektora pozarządowego oraz zaproszeni goście.
Tegorocznym tematem przewodnim była szeroko rozumiana „Ekonomia społeczna”. Spotkanie otworzyły: przewodnicząca Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego pani Iwona Woch oraz sekretarz GRDPP- Lucyna Sobaoska. Panie przedstawiły program III BFOP i zaprosiły
zebranych przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i uczestniczących w Forum instytucji na warsztaty tematyczne, które
tradycyjnie już stanowią podstaw roboczej części Forum.

Prowadzone były zajęcia warsztatowe:
- Pan Mariusz Tywoniuk na temat "Aspekty prawne funkcjonowania organów władz
podmiotów ekonomii społecznej"
- Pani Agnieszka Tywoniuk na temat „Obowiązki płacowo kadrowe w podmiotach ekonomii
społecznej"
- Pani Iwona Gratkowska na temat "RODO w podmiotach ekonomii społecznej".
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Wręczenie nagrody Burmistrza Ustrzyk Dolnych dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej.
Oficjalną częśd III BFOP rozpoczęto od powitania zaproszonych gości i wszystkich uczestniczących w spotkaniu. Następnie nastąpiło wręczenie
nagrody Burmistrza Ustrzyk Dl dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej. W tym roku nagrodą tą mogła poszczycid się Lokalna Grupa
Działania "Zielone Bieszczady". Nagrodę wręczał Burmistrz Ustrzyk Dolnych – Bartosz Romowicz, na ręce Pani Iwony Woch, która jest Prezesem
Zarządu LGD „ Zielone Bieszczady”.
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Wykład inauguracyjny
Wykład inauguracyjny związany z przewodnim tematem Forum, czyli : "Jak z ekonomią społeczną zmieniad jakośd życia, odpowiedzialnie dążyd
do osiągania zysków i służyd celom społecznym" wygłosił Pan Mariusz Andrukiewicz - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
Społecznej "Byd Razem" z Cieszyna. Oprócz teoretycznych aspektów ekonomi społecznej uczestnicy Forum mogli dowiedzied się jak w praktyce
z sukcesem można realizowad ideę ekonomii społecznej na przykładzie omówionego przedsiębiorstwa społecznego i spółdzielni socjalnej.
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Panel dyskusyjny „"Ekonomia społeczna szansą na rozwój ”
Kolejnym ważnym punktem III BFOP był panel dyskusyjny. Na temat ekonomii społecznej jako szansy na rozwój, dyskutowali:
- Mariusz Andrukiewicz - Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Byd Razem" (jednocześnie moderator dyskusji)
- Bartosz Romowicz - Burmistrz Ustrzyk Dolnych
- Robert Petka - Zastępca Wójta Gminy Olszanica
- Robert Radwan - Kierownik Projektu "Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej", Podkarpacka Agencja Konsultingowo
Doradcza z Jasła,
- Bogusław Pyzocha - Prezes Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej
- Marcin Marcinkowski - Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica
Wszyscy adwersarze zgodni byli co do jednego, że ekonomia społeczna bezsprzecznie jest szansą na rozwój społeczeostw lokalnych, czy
poszczególnych organizacji niemniej połączenie ekonomii z aspektami społecznymi nie zawsze jeszcze jest właściwie rozumiane i jak pokazuje
praktyka „ nie jest to łatwy kawałek chleba”. Jest jednak wiele przykładów na to, że można w tej dziedzinie odnosid sukcesy.
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Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie: „Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017”
Już po raz drugi podczas forum ogłoszono wyniki konkursu na: „Bieszczadzkiego Wolontariusza Roku ”. Celem konkursu było m.in. propagowanie
aktywności społecznej pokazującej potrzebę pomagania innym. Kandydaci do nagrody byli zgłaszani w jednej lub kilku kategoriach konkursowych:
kultura i sztuka, sport, pomoc społeczna i ochrona zdrowia, edukacja, ochrona przyrody i opieka nad zwierzętami. W tym roku Laureatami
konkursu „Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2018” zostały następujące osoby:
- Ryszarda Grządziel- kandydatura zgłoszona przez Fundację Bieszczadzką.
- Edyta Kmiecik- kandydatura zgłoszona przez Centrum Charytatywne Caritas w Ustrzykach Dl.
-Krzysztof Paszkowski, kandydatura zgłoszona przez Fundację Rozwoju Podkarpacia dla Młodych „ORZEŁ” w Ustrzykach Dolnych
- Grzegorz Karabanowski - kandydatura zgłoszona przez Stowarzyszenie Homo Homini Brzegi Dolne
- Maciej Feculak- kandydatura zgłoszona przez OSP Staokowa
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Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie: „Najlepsza Inicjatywa Roku 2018 "
Również w tym roku dzięki środkom pozyskanym w ramach konkursu grantowego Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społeczneji
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich można było nagrodzid laureatów konkursu "Wybieramy najciekawszą inicjatywę lokalną 2018". Tegoroczne
zwycięskie inicjatywy to:
I miejsce: "Bieszczad-ski- rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica" - Gmina Olszanica.
II miejsce: "Wieczory klubowe w kawiarni z pasją" - Stowarzyszenie na Rzecz Holistycznego Rozwoju Człowieka "Homo Homini".
III miejsce : "Uczymy się Ratowad - Letslearn to save" - Fundacja Rozwoju Podkarpacia dla Młodych "Orzeł" i Rodzinny piknik charytatywny na
rzecz podopiecznych "Promyka Nadziei"- Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "PROMYK NADZIEI".
Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymały inicjatywy:
- "Usuwanie zagrożeo od owadów błonkoskrzydłych" - Ochotnicza Straż Pożarna w Staokowej
- "Mój biznes, mój region, moja przyszłośd" - Stowarzyszenie Copernicus w Ustrzykach Dolnych
- „Usprawnianie przez pływanie" - Stowarzyszenie "Pozytywka".
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Wybór stoiska i wręczenie nagród w konkursie „Najlepsze Stoisko III BFOP”
Tegoroczne Forum było rekordowe pod względem ilości stoisk promującoinformacyjnych przygotowanych przez stowarzyszenia, grupy nieformalne ,
przedsiębiorstwa społeczne. Komisja konkursowa miała trudny orzech do zgryzienia,
należało spośród 26 stoisk wybrad te szczególnie atrakcyjne. Zwycięzcami
w konkursie "Najlepsze stoisko prezentujące działalnośd podmiotu podczas III BFOP"
zostały:
I miejsce: Stowarzyszenie KGW "Uherczanie" z Uherzec Mineralnych
II miejsce: Stowarzyszenie "Bieszczadzkie Trasy Narciarskie" z Mucznego
III miejsce: Stowarzyszenie "Pozytywna" z Ustrzyk Dolnych

Komisja podczas pracy

Nagrodzone stowarzyszenia
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Prezentacja uczestników III BFOP
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Prezentacja uczestników III BFOP
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Występy artystyczne: Zespołu KARCZMARZE z Rzeszowa i SMYKÓW z ZSP Nr 1 w Ustrzykach Dl.
Organizatorzy III BFOP zadbali również o doznania artystyczne uczestników spotkania. Dostarczyli ich: muzyczny zespół KARCZMARZE
z Rzeszowa i taneczny zespół SMYKI z Ustrzyk Dolnych.
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…coś dla ciała….
Pierwsi uczestnicy Forum przyjechali już o godz. 10.00 żeby przygotowad swoje stoiska. Spotkanie zakooczyło się około godziny 19.00.
Organizatorzy musieli więc zapewnid przybyłym poczęstunek. W tym roku zadbały o to Koła Gopodyo Wiejskich z Łobozewa i Dwernika.

Organizatorzy i partnerzy
Organizatorem wydarzenia była Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych przy współpracy z Gminą Ustrzyki
Dolne, Fundacją Bieszczadzką, Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” oraz Grupą Inicjatywną na rzecz bieszczadzkich NGO.
Partnerami w realizacji zadania byli: Ustrzycki Dom Kultury, Hala Sportowa w Ustrzykach Dolnych i Podkarpacki Ośrodek Wspierania
Ekonomii Społecznej.

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