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WYDARZENIA W GPZB:
Kiermasz Świąteczny i Wigilia w Ustrzykach Dolnych
Tekst –Ania Mazur , fotografie- Barbara Mularska
W niedzielę, tj. 20 grudnia 2009 silny mróz nie przeszkodził w organizacji Kiermaszu Świątecznego na
Rynku w Ustrzykach Dolnych przez Fundację
Bieszczadzką oraz Bieszczadzkie Centrum Informacji i
Promocji. Po rozstawieniu namiotów i stołów
bieszczadzcy artyści, rękodzielnicy i producenci mogli
rozłożyd i zaprezentowad swoje produkty. Pojawiły się
m.in. wyroby z wikliny i brzozy, ozdoby z bibułki, anioły
bieszczadzkie, aniołki z masy solnej i z makaronu,
piękne choinki, stroiki świąteczne wykonane przez
uczestników terapii zajęciowej, wszelkiego rodzaju
miód…
Swoje miejsce na Rynku miała także ekipa z
Ustrzyckiego Domu Kultury, można było posłuchad
kolęd w wykonaniu dzieci i młodzieży z dwóch szkół: ZSP 1 i ZSP 2. Oczywiście przy tak trzaskającym mrozie nie
mogło zabraknąd czegoś ciepłego do jedzenia i picia.

Aby spełniły się Wasze najskrytsze
marzenia, aby każdy kolejny dzień był
jeszcze lepszy, bądźmy dla siebie bardziej
serdeczni, patrzmy na to co dobre a nie na
to co dzieli.

Wszystkiego najlepszego
na Nowy 2010 Rok
Życzy zespół Fundacji Bieszczadzkiej
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Kiermasz Świąteczny i Wigilia w Ustrzykach Dolnych

Regionalne jadło zaserwowały trzy lokalne
restauracje: „Niedźwiadek”, „Bieszczadzka” i
„Myśliwska”. Wszyscy mogli spróbowad różnego
rodzaju potraw. Był bigos, pierogi z rozmaitym
nadzieniem, kiełbasa, kutia, a także wiele innych
swojskich smakołyków. Uczestnicy i inni mogli
wybierad i smakowad wedle własnego uznania.
Chod było bardzo zimno, zabawa była przednia.
Każdy na swój sposób próbował się rozgrzad.
Było podskakiwanie, rzucanie się śnieżkami, dużo
rozmów i dużo śmiechu.
Produkty lokalne cieszyły się zainteresowaniem,
jednak nie sprzedażą. Zapewne wpływ miały na
to różne czynniki, m.in. niska temperatura oraz
to, że przedsięwzięcie zorganizowane było poza
sezonem, gdzie turystów nie ma lub jest ich
bardzo niewielu. A produkt lokalny tak naprawdę
nastawiony jest przede wszystkim na turystów.
Mieszkaocy zwykle nie są tak bardzo
zainteresowani kupnem. Jednak jeśli produkt nie
schodzi to jest promocja, a to bardzo ważne. W
dużej mierze chodzi o to, żeby się pokazad i
zaprezentowad swoje artystyczne dzieła.
Wszelkiego rodzaju imprezy lokalne sprzyjają
zacieśnianiu się kontaktów między ludźmi, artyści
wymieniają się swoimi doświadczeniami i
spostrzeżeniami dotyczącymi wykonywania
wyrobów, organizatorzy doglądają wszystkiego.
Tak samo było podczas Kiermaszu. Atmosfera
tym bardziej, że przedświąteczna była
niesamowita. Chod było niezwykle mroźno,
uśmiechów na twarzach nie brakowało. Kiermasz
połączony z Wigilią zorganizowany był już po raz
drugi i z całą pewnością na tych dwóch razach się
nie skooczy.
Ania Mazur
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KONKURSY:
Trzynasta edycja Konkursu o tytuł
„Dobroczyńca Roku”
Celem Konkursu o tytuł „Dobroczyoca Roku”
jest promocja idei społecznego zaangażowania
firm oraz najlepszych przykładów społecznych
projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa,
samodzielnie i we współpracy z organizacjami
pozarządowymi. W tym roku po raz trzynasty
najbardziej aktywne społecznie firmy zostaną
nagrodzone za szczególnie wyróżniające się
działania z zakresu społecznego zaangażowania
biznesu.
CSR (ang. Corporate Social
Responsability) zyskuje coraz
większą popularnośd wśród
polskich przedsiębiorców.
Konkurs o tytuł „Dobroczyoca
Roku” jest doskonałą okazją dla
organizacji pozarządowych, aby
podziękowad swoim biznesowym
partnerom, a konsumentom
pozwala zapoznad się
z działalnością społeczną firm.
Zgłoszone do Konkursu o tytuł „Dobroczyoca
Roku” wnioski będą dotyczyd działalności
społecznej planowanej i realizowanej przez firmy
w czasie kryzysu. Tegoroczna edycja pozwoli
przekonad się, w jaki sposób kryzys gospodarczy
wpłynął na CSR: czy działalnośd społeczna uległa
ograniczeniu w stosunku do 2008 roku, czy może
pojawiły się w niej nowe trendy?
Do trzynastej edycji firmy mogą byd zgłaszane
w 3 kategoriach konkursowych:
”
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WYDARZENIA W GPZB:

KONKURSY:

Walne Zgromadzenie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
Walne Zgromadzenie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”,
odbyło się 15 grudnia 2009 roku w Ustrzyckim Domu Kultury w
Ustrzykach Dolnych . Było to szczególnie ważne spotkanie Partnerów
GPZB głównie z trzech powodów o których pisaliśmy w liście
informującym o zgromadzeniu. Po pierwsze: Grupa Partnerska
„Zielone Bieszczady” funkcjonuje oficjalnie od roku 2001, natomiast
jej tworzenie rozpoczęło się już w roku 1999. Dlatego można przyjąd,
że w tym roku obchodzimy 10-lecie jej istnienia.
Po drugie zaistniała potrzeba uporządkowania i zmian w dokumentach (regulamin, deklaracja współpracy,
oświadczenie o osobie reprezentującej Partnera w GPZB) oraz wyboru nowych organów zarządzających Grupy
Partnerskiej „Zielone Bieszczady” spowodowana zmianami jakie zaszły w ostatnim roku na obszarze działania
fundacji. W latach 2007-2008 Fundacja Bieszczadzka (wówczas pod nazwą Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo
dla Środowiska) pełniła w imieniu i z woli partnerów GPZB funkcję Lokalnej Grupy Działania na obszarze gmin:
Baligród, Cisna, Czarna, Komaocza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne. Rada GPZB stała się
jednocześnie Radą Programową LGD. W roku 2008 powstały na naszym obszarze dwa nowe stowarzyszenia:
Lokalna Grupa Działania „Nasze Bieszczady„ (gminy: Baligród, Cisna, Komaocza, Lesko i Zagórz) oraz Lokalna
Grupa Działania „Zielone Bieszczady” (gminy: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne). Po trzecie
Walne Zgromadzenie miało na celu celem zweryfikowanie stanu Grupy partnerskiej „Zielone Bieszczady”
10-letni okres funkcjonowania Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” przedstawił
w swojej prezentacji jej koordynator Przemek Ołdakowski. O funduszu GPZB i finansowanych z niego
inicjatywach lokalnych opowiedziała zebranym koordynatorka FGPZB Lucyna Sobaoska natomiast o aktualnie
realizowanych przez Fundację Bieszczadzką i Grupę programach i projektach poinformowali prezes fundacji
Bogusław Pyzocha oraz wiceprezes Alicja Gruza. W części roboczej Walnego przeanalizowano raz jeszcze
zaproponowane do zatwierdzenia dokumenty programowe i po kilku niewielkich, aczkolwiek istotnych
poprawkach przyjęto je w głosowaniu jawnym.
Dokonano również wyboru prezydium GPZB, zrezygnowano natomiast zgodnie z nowo przyjętym
regulaminem z powoływania Rady GPZB. Przewodniczącym 9-cio osobowego prezydium został Przemek
Ołdakowski. Na podstawie listy obecności przedstawicieli organizacji na Walnym Zgromadzeniu zweryfikowano
stan Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”. W chwili obecnej wszystkie organizacje, przedstawiciele których
byli nieobecni 15 grudnia na Walnym, chcąc przystąpid do GPZB zobowiązani są wypełnid nowo przyjętą
deklarację współpracy. Spotkanie zakooczyło się regionalnym poczęstunkiem przygotowanym przez KGW
Uherczanki.
Lucyna Sobańska,

Trzynasta edycja Konkursu o tytuł
„Dobroczyńca Roku”
1. „Współpraca firmy z organizacją
pozarządową” – firmę zgłasza organizacja
pozarządowa – fundacja lub stowarzyszenie.
2. „Strategiczne programy społecznego
zaangażowania firmy” – firmy samodzielnie
zgłaszają swoją kandydaturę.
3. „Lokalny wymiar społecznego zaangażowania
firmy” – do konkursu zgłoszone mogą byd firmy
realizujące działania pro bono na rzecz lokalnej
społeczności. W tej kategorii kandydatury
zgłaszają organizacje należące do sieci Lokalnych
Organizacji Grantowych oraz ich bezpośredni
beneficjenci, będący organizacjami
pozarządowymi.
Zgłoszenia do Konkursu można dokonad poprzez
wypełnienie wniosku elektronicznego,
dostępnego na stronie internetowej Konkursu
www.dobroczyncaroku.pl, oraz poprzez
nadesłanie zgłoszenia w formie papierowej, na
adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, ul.
Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa, z
dopiskiem „Dobroczyoca Roku”, do 31 stycznia
2010 roku.

foto Barbara Mularska
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SZKOLENIA I SPOTKANIA:

Technologie non-profit:

Podstawy fundraisingu
Dnia 9.12.2009r o godz. 9.00 w Sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych odbyło
się szkolenie pt. „Podstawy fundraisingu” zorganizowane
przez Fundację Bieszczadzką w ramach projektu
„Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”,
współfinansowanego ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu
Operacyjnego
Fundusz
Inicjatyw
Obywatelskich. Warsztaty szkoleniowe poprowadziła
pani Małgorzata Kotowska - trener fundraisingu.
Wszyscy zainteresowani zgromadzili się w sali, gdzie pani Gosia już przygotowywała się do prezentacji. Po
krótkim zapoznaniu się przystąpiliśmy do pracy. Dowiedzieliśmy się na początek czym jest fundraising, jaki jest
jego cel i istota. Niektórzy (mający już doświadczenie przy projektach i w pozyskiwaniu środków) przyszli na
szkolenie, żeby pogłębid swoją wiedzę i jeszcze skuteczniej pozyskiwad fundusze na rzecz swoich organizacji,
a inni, żeby dopiero taką wiedzę zdobyd. Warsztaty zostały poprowadzone w formie już wcześniej wspomnianej
prezentacji . W trakcie pomiędzy kolejnymi slajdami i omawianymi przykładami rozmawialiśmy z naszą trenerką,
dzięki czemu czas szybko i efektywnie mijał. Pani Gosia potrafiła zmobilizowad do aktywności. Omawialiśmy m.in.
cechy dobrego fundraisera i szukaliśmy w sobie takich cech, była mowa o planie strategicznym, misji
fundraisingu, dawaliśmy przykłady misji reprezentowanych przez nas instytucji, itd. Zapamiętaliśmy też takie
jedno ładne i bardzo ważne zdanie „W fundraisingu nie chodzi o pieniądze, lecz o budowanie relacji”. Dlatego
trzeba wspomnied, że wielką rolę w tym odgrywa PR (public relations) a także szybkośd i sprawnośd działania.
Żeby sobie przedwiczyd szybkośd działania zrobiliśmy tzw. „test windy”. Zabawa polegała na tym, że każdy
z uczestników znalazł się w windzie z potencjalnym sponsorem i w ciągu 30 sekund musiał (w miarę swoich
możliwości) opowiedzied co lub kogo reprezentuje, co chce kupid lub nabyd i w jakim celu, jaka kwota jest mu
potrzebna do realizacji przedsięwzięcia oraz czy może ewentualnie liczyd na pomoc sponsora. Na koniec należało
umówid się na spotkanie. Wszyscy byli lekko zestresowani, bo wymyślid coś w ciągu kilku chwil jest niełatwo,
szczególnie kiedy wszyscy patrzą i słuchają, ale każdy w jakimś stopniu poradził sobie z zadaniem. Takie małe
doświadczenie było bardzo owocne. Wiadomo, że praktyka czyni mistrza i takie właśnie działanie chyba najlepiej
zobrazowało nam cel fundraisingu. Okazało się, że częśd uczestników miała zadatki na dobrego fundraisera.
Z całą pewnością organizacja i realizacja szkolenia była dobrym pomysłem. Zdobyta na warsztatach wiedza,
pozwoli sprawnie i skutecznie działad na rzecz organizacji trzeciego sektora, a także zaspokoid własne potrzeby
i ambicje.
Ania Mazur- uczestniczka warsztatów
Fundraising w praktyce –foto Basi Mularskiej

Dotacje na oprogramowanie
komputerowe
Jeżeli potrzebujesz legalnego
oprogramowania komputerowego dla
swojej organizacji, a wiesz jak dużo ono
kosztuje! - przystąp do Programu
Technologie non-profit
Stowarzyszenia Bank Drugiej Ręki.
Program Technologie non-profit jest skierowany
do organizacji pozarządowych i wybranych
placówek non-profit sektora paostwowego.
Biorąc udział w Programie organizacje mogą
otrzymad dotacje na oprogramowanie
komputerowe firmy Microsoft, MKS_vir,
Lefthand oraz sprzęt sieciowy Cisco. Zasady
kwalifikacji i więcej o Programie na stronie
www.technologie.org.pl.
Aby dostad dotację na oprogramowanie firmy
Microsoft, MKS_vir, Lefthand i sprzętu
sieciowego Cisco wystarczy zarejestrowad się na
stronie www.technologie.org.pl i przesład
dokumenty rejestracyjne: KRS i statut organizacji
na adres kgajewska@bdr.org.pl.

Uwaga użytkownicy ociężałej Viśty!
Znajdziecie tam tani upgrade do …
zwiewnej Windy 7
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SZKOLENIA I SPOTKANIA:
,,BOŻONARODZENIOWE CUDEOKA…”
W BIESZCZADZKIM DOMU KULTURY W LESKU
Warsztaty rękodzieła realizowane w ramach projektu
,,Bożonarodzeniowe cudeoka w bieszczadzkim wydaniu” cieszyły
się ogromnym powodzeniem. Prowadziła je p. ALINA ANDRUCH.
Wiele osób gromadziło się w każdy piątek w salce szkoleniowej
Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku, aby zgłębid tajniki
tworzenia małych arcydziełek związanych z tematyką świąteczną.
Cieszymy się bardzo, że nasza propozycja znalazła tak wielu
odbiorców. W grudniu odbywały
się warsztaty kulinarne
prowadzone przez p. Walentynę Wieczorek podczas których
beneficjentki projektu uczyły się przyrządzad świąteczne potrawy
zgodnie z lokalną recepturą.
Projekt sfinansowano ze środków holenderskiej Liberty
Foundation przekazanych przez Fundację Fundusz Partnerstwa
z Krakowa oraz Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady.
Bożena Czuryk

KONKURSY DOTACYJNE:
Patriotyzm Jutra 2010 - nabór wniosków
Muzeum Historii Polski ogłasza kolejną edycję
programu operacyjnego Patriotyzm Jutra. Nabór
wniosków trwa do 11 stycznia 2010.
Patriotyzm to działanie, inicjatywa
i pomysłowośd! "Patriotyzm Jutra" to program
stawiający na inicjatywy propagujące historię w
nowoczesnych formach, kreujący postawy
patriotyczne i obywatelskie.
Szukamy świeżych treści i lekkich form, by
przywrócid patriotyzmowi radosną i pozytywną
twarz.
Organizatorzy zapraszają do współpracy
organizacje pozarządowe, instytucje kultury,
fundacje i stowarzyszenia, parafie, uczelnie
wyższe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje
i porady pod numerem
telefonu 0222119028.
Formularz wniosku i regulamin konkursu można
znaleźd na stronie internetowej MHP:
http://www.muzhp.pl/konkursy/patriotyzmjutra/170/patriotyzm-jutra

Sfinansowano ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich projekt
Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”

str. 6

SAMI O SOBIE
„Ocalid od zapomnienia – dziedzictwo Polany”
Grupie Inicjatywnej z Polany udało się zrealizowad
projekt w całości.
Nasz projekt miał za zadanie nie tylko ocalid historię
Polany od zapomnienia ale rozbudzid w mieszkaocach
chęd współdziałania i uczestniczenia w pracach na rzecz
naszej miejscowości. Nasz projekt polegał na wykonaniu
podstawowych prac remontowych zabezpieczających
zabytkowe obiekty oraz na opracowaniu tablic
informacyjnych opisujących owe obiekty znajdujące się
w naszej miejscowości.
Projekt zawierał również
elementy prezentacji współcześnie istniejących walorów
kulturowych, mających służyd mieszkaocom i osobom
odwiedzającym naszą miejscowośd. Pragnęliśmy
zainteresowad odwiedzających nie tylko historią
Polany ale również zadbad o estetykę wsi podnosząc
jej atrakcyjnośd. Zorganizowana wystawa pt.
„Spacerkiem po Polanie” udostępniona podczas
Święta
Niepodległości
wzbudziła
wielkie
zainteresowanie nie tylko wśród mieszkaoców.
Zwieoczeniem w/w wystawy jest wydany folder pod
tym samym tytułem.
Wykonane prace to:
1. odsłonięcie fundamentów dawnego kościoła
2. uporządkowanie
placu
kościelnego
z
poprawieniem nagrobków
3. postawienie kamienia z tablicą informacyjną
4. poprawienie zadaszenia dawnej dzwonnicy
5. zorganizowanie wystawy
6. wykonanie folderu
7. wykonanie nowych ławek i postawienie ich na
dawnym placu kościelnym
8. zorganizowanie konkursu dla młodzieży szkolnej
pt. „Czy znasz historię swojej miejscowości?”

Sfinansowano ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich projekt
Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”

str. 7

SAMI O SOBIE

15 lecie z rozmachem

„Ocalid od zapomnienia – dziedzictwo Polany”- cd

- Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów z Ustrzyk Dolnych powstało w 1995 i w przyszłym
roku czeka nas 15 lecie. Już planujemy kilka imprez, o których głośno będzie nie tylko
w Polsce – zapewnia Krzysztof Plamowski, od 14 lat nieprzerwanie prezes
stowarzyszenia.

Realizacja projektu rozbudziła w nas chęd dalszej działalności na rzecz
naszej miejscowości, jak również odsłoniła jak wiele jest jeszcze do
wykonania. Wszystko czynimy z intencją aby Bieszczady nie były na
marginesie kraju, a o Polanie wspomnienia - ocalid od zapomnienia.
Wszystkim którzy pomogli zrealizowad ten projekt bardzo serdecznie
dziękujemy, a byli to:
Pracownicy Urzędu Gminy w Czarnej, Młodzież szkolna z panem
Andrzejem Majewskim, ks. Proboszcz Stanisław Gołyźniak, p. Monika
Kania, p. Witold Smoleoski, p. Piotr i Stanisław Oskoryp, p. Rafał
Zatwarnicki, p. Marek Faran, p. Antonii Kania.
Szczególnie gorąco dziękujemy Zarządowi Fundacji Bieszczadzkiej w
Ustrzykach Dolnych za dofinansowanie i życzliwośd.
W imieniu Grupy Inicjatywnej koordynująca projekt
Maria Faran

Członkowie BTC zaczynają dużą imprezę już pod koniec maja 2010 roku. Około 200
rowerzystów weźmie udział w jubileuszowym V Rajdzie Śladami Szwejka. W tym roku start
planowany jest ze Lwowa, a zakooczenie tradycyjnie na Węgrzech. Do przejechania na
rowerach – blisko 400 km
- Wspólnie ze stowarzyszeniami z Świnoujścia i Warszawy w dniach 20-24 sierpnia 2010 r.
organizujemy największą, morderczą więc imprezę, znów jubileuszowy V Supermaraton
Rowerowy. Na trasie 1060 km pojawid się powinna rekordowa liczba, jak na realia polskie,
około 100 uczestników – mówi Krzysztof Plamowski. – Dotychczasowy rekordzista
przejechał tę trasę non stop w 36 godzin, może w przyszłym roku ktoś ten wynik poprawi.
Z kolei dw dniach 17-19 września przyszłego
roku BTC zaprasza na Maraton Szosowy
Polska-Słowacja „Velo Carpathica”. BTC
dostało dotację na jego organizacje z
programu mikroprojektów Polska Słowacja.
Dzięki tym środkom może w nim wziąd
udział 200 osób. Mogą oni przejechad na
rowerach ponad 200 km pod drogach Polski
i Słowacji.
Każdy może wziąd udział w tych imprezach,
a o ich szczegółach najwięcej informacji
będzie można znaleźd na stronie
internetowej www.bieszczady-online.pl.
Krzysztof Zielioski
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Przeciw kulturowemu zaśmiecaniu Bieszczadów
- Rok 2010 będzie dla nas przełomem – mówi Damian Wiśniewski, koordynator Stowarzyszenia BIES z Lutowisk, zajmującego
się certyfikacją produktów rodem z Bieszczadów. – Stworzymy nową stronę internetową, wydamy szereg wydawnictw
promocyjnych i przygotujemy podstawy do uruchomienia internetowego sklepu zajmującego się sprzedażą produktów
„Made in Bieszczady”. I to wszystko za unijne pieniądze
Równo siedem lat temu grupa entuzjastów zrzeszonych w „BIES-ie” z Izabelą Cichy na czele napisała projekt, którego zadaniem
była certyfikacja i promocja bieszczadzkiego produktu właśnie pod hasłem „Made in Bieszczady”. Na terenie powiatów
bieszczadzkiego i leskiego oraz gminy Sanok rozpoczęli poszukiwania producentów wyrobów z historią łemkowską, ukraioską,
ale także i polską.
– Grupa skupiła się na wylansowaniu produktu lokalnego w Bieszczadach. Zaczęli od spotkao z ich twórcami, potem dużo czasu
zajęło ich szkolenie – mówi koordynator Wiśniewski. - W efekcie powstało Bieszczadzkie Centrum Promocji i Certyfikacji
Produktu Lokalnego jako miejsce wymiany informacji i aktualizacji danych. W procesie inwentaryzacji produktów wyłoniono
trzy podstawowe grupy produktów lokalnych: żywnośd, rękodzieło i obróbka drewna.
Pierwsza obejmuje m.in. miód i jego pochodne, sery kozie, pieczywo, pstrąg bieszczadzki. Z kolei rękodzieło to rzeźba,
płaskorzeźba, tkanina artystyczna i użytkowa, wyroby ceramiczne, wikliniarstwo, wyroby ze skóry, wyroby z bibuły marszczonej,
wyroby kowalskie, metaloplastyka, malarstwo, haft krzyżykowy, szydełkarstwo oraz ikony. Do obróbki drewna zaliczyli
projektowanie i wyrób mebli, wykonywanie więźby dachowej i gontów, stolarka budowlana i artystyczna, zabawki i wyroby
użytkowe, a także wypalanie węgla drzewnego.
Przez te siedem lat zinwentaryzowali blisko dwustu producentów, z których ponad 40
aktywnie działa w Stowarzyszeniu „BIES”. – Cały czas szukamy nowych, którym na
sercu leży przeciwdziałanie kulturowemu zaśmiecaniu naszych Bieszczadów.
Bo nie mogę się zgodzid z obecnością
produktów wyprodukowanych w Chinach na
setkach
straganów w bieszczadzkich wsiach i
miasteczkach. Mamy własne indywidualne i
historyczne wzorce, i to one powinny byd
wizytówką naszego regionu – podkreśla
Damian Wiśniewski (na zdjęciu).
Krzysztof Zielioski

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY
„Mistrz- lider- uczeo” – Filcowanie
wełny i origami
Fundacja Bieszczadzka zaprasza
członków organizacji pozarządowych z
terenu gmin Grupy Partnerskiej oraz tych,
którzy chcą pracowad na rzecz ngo’s na:
kolejne sesje warsztatów twórczych

czytelnicy poprzedniego numeru wiedzą
na czym to polega.
Warsztaty cieszą się ogromnym
zainteresowaniem.
Przykro nam, że często brakuje miejsc.
Szkolenie organizowane jest w ramach
projektu opisanego w stopce biuletynu.
Czas trwania – 20 godzin (3 dni)
Terminy i miejsca szkoleo podamy już
wkrótce na stronie fundacji.
Szczegółowych informacji udziela
Alicja Gruza
- koordynator projektu
tel. kom. 501752327

W najbliższym numerze relacje
z warsztatów
Ważne linki:
www.fundacja.bieszczady.pl
www.wolontariatbieszczadzki.pl
www.ngo.pl
Fundacja Bieszczadzka
ul Rynek 14
38-700 Ustrzyki Dolne

tel.: +48 (13) 469 72 97
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