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Wydarzenia w GPZB: Targi turystyczne w Stakcinie (SK)
5. Sami o sobie… Ogród biblijny
Fundacja Bieszczadzkazostała zaproszona we wrześniu
przez Urząd Gminy w Lutowiskach do udziału w Targach
Turystycznych, które odbyły się w dniach 17-18 września
(pt.-sob.) w miejscowości Stakcin na Słowacji. Na targi
zaproszono wszystkie bieszczadzkie gminy, wybranych
touroperatorów oraz inne podmioty działające na
lokalnym rynku turystycznym.
Gmina Lutowiska i słowacka Gmina Stakcin współpracują
ze sobą od kilku lat. Głównym celem współpracy obydwu

Zapraszamy do lektury czternastego numeru
Biuletynu Informacyjnego Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady”.
Bieszczady wypełniły się jesiennymi barwami,
które mogliśmy podziwiad dzięki dośd dobrej
pogodzie. Dzielimy się ich pięknem – relacja
z targów turystycznych.
Zapraszamy do lektury biuletynu.
Dziękujemy Wszystkim za nadesłane
materiały.
Prosimy o więcej…
Redakcja

gmin jest współpraca transgraniczna ze
szczególnym naciskiem na turystykę, która jest wielką
szansą dla rozwoju społeczno-gospodarczego
pogranicza polsko-słowackiego w rejonie Bieszczadów
i Bukovskich Vrchów.
Celem udziału w Targach Turystycznych
w Stakcinie była promocja regionu Bieszczadów na
Słowacji
Czytaj dalej…
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Wydarzenia w GPZB:

Szkolenia, spotkania…
TOUR SALON POZNAN 2010

Targi turystyczne w Stakcinie (SK)
oraz zachęcenie odwiedzających targi do
skorzystania z naszej oferty turystycznej.
W targach zaprezentowało się po 10
organizacji z Polski oraz 10 organizacji ze
Słowacji. Naszą Fundację reprezentowały:
Barbara Mularska - Kierownik Karpackiego
Centrum Zielonej Turystyki oraz
wolontariusz Agnieszka Winiarska.
Zaprezentowały one działania Fundacji
Bieszczadzkiej oraz ofertę turystyczną
Przedsiębiorstwa Turystycznego Zielony
Rower, która oparta jest o formy turystyki
aktywnej przyjaznej środowisku oraz
elementy regionalne.
Targi trwały dwa dni i cieszyły się sporym
zainteresowaniem społeczności lokalnej.
Natomiast grupa samorządowców
z Gminy Lutowiska miała okazję poznad
słowacką ofertę turystyczną,

W ciągu czterech dni października br.
mieliśmy przyjemnośd brad udział
w Międzynarodowych Targach Turystycznych
w Poznaniu, jako jeden z kilku
reprezentantów regionu na stoisku
Województwa Podkarpackiego.

spróbowad lokalnego jadła i obejrzed występy lokalnych
słowackich artystów.

Mamy nadzieję, iż za rok również będziemy mieli
przyjemnośd uczestniczyd w drugiej edycji tych targów.
Autor tekstu i fotografii: Barbara Mularska
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KONKURSY DOTACYJNE:

Szkolenia, spotkania i konkursy:
TOUR SALON POZNAN 2010

* Konkurs Pomoc Rozwojowa 2011. Ministerstwo
Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na realizację
zadania „Pomoc rozwojowa 2011”. Celem zadania
jest realizacja działao rozwojowych
odpowiadających założeniom "Programu polskiej
współpracy rozwojowej realizowanej za
pośrednictwem MSZ RP w roku 2011" dotyczących
krajów i dziedzin objętych tym programem. Oferty
mogą byd składane

Pawilony podczas międzynarodowych targów
Poznaoskich Tour Salon były pełne egzotyki, różnorodności
i muzyki, mogły byd one dla odwiedzających inspiracją do
podróży w bliskie lub całkiem dalekie zakątki świata. Swoją
ofertę zaprezentowało 760 wystawców z ponad 30
krajów.
Liczbę osób odwiedzających targi w tym roku
oszacowano na ponad 25 tysięcy.

Fundację Bieszczadzką reprezentowały 2 osoby:
Kierownik Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki
Barbara Mularska oraz wolontariuszka Monika Bulik.
Na targach zaprezentowały ofertę certyfikowanych
obiektów i usług turystycznych w systemie
GoToCarpathia, informując i udostępniając materiały
promocyjne pozyskane od certyfikowanych
podmiotów. Przedstawicielki Fundacji Bieszczadzkiej
zaprezentowały także ofertę turystyczną
Przedsiębiorstwa Zielony Rower opartą o Turystykę
Przyjazną Środowisku. Targi podzielone były na 2
panele: pierwsze dwa dni były skierowane dla
profesjonalnych zwiedzających, którzy mieli szansę
poruszyd tematy kondycji i problemów polskiej
turystyki, a także rozmawiad o strategiach
marketingowych w turystyce. Tour Salon to duża
impreza medialna. Podczas targów akredytowało się
350 dziennikarzy prasy: branżowej i specjalistycznej,
gazet codziennych ogólnopolskich oraz lokalnych,
stacji telewizyjnych i radiowych.

do 1 grudnia 2010 do godz. 15:00. Informacja
o konkursie znajduje się na stronie:
http://www.polskapomoc.gov.pl/.
* Konkurs fotograficzny „Fundusze Europejskie dla
rozwoju polskich regionów”. Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego zaprasza do przesyłania zdjęd
przedstawiających projekty finansowane ze środków
UE. W konkursie do wygrania nagrody pieniężne od
1tys. – 3 tys. zł. Szczegółowe informacje na stronie:
https://foto.fundusze.gov.pl/

Barbara Mularska
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Szkolenia, spotkania i konkursy:
Artyści lwowscy na rzecz Stowarzyszenia "Rajska Dolina"
W dniach od 10.10.210 -17.10 .2010 .w Rajskiem nad Zalewem
Solioskim odbył się plener malarski artystów polskich
i lwowskich. Organizatorem pleneru była prezes Stowarzyszenia
"Rajska Dolina" Małgorzata Koncewicz, właścicielka pensjonatu
"Rajski Gościniec", w którym to odbył się plener. Znamienici
artyści lwowscy to: Anatol Martyniuk, Włodzimierz

Lobun, Orest Hnativ, Serhiy Chyhryk oraz Ludmiła
Sabadini ze Szczecina, fundatorka obrazu na aukcję.
Plener zakooczył się wernisażem, na którym to
artyści przeznaczyli obraz na aukcję na rzecz
Stowarzyszenia "Rajska Dolina". Obraz wylicytowano za
700 zł. przez rodzinę Ligusów z Niemiec. W trakcie
wernisażu sprzedawano również przedmioty z decupage
ufundowane
przez
rodzinę
Ciechanowskich
i A. Piotrowską z Łodzi, którzy to bezinteresownie
przeznaczyli pieniądze ze sprzedaży na rzecz odbudowy
kapliczki na skale w Rajskiem.
Małgorzata Koncewicz

KONKURSY DOTACYJNE:
Dotacje na tworzenie sieci NGO-sów
Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na
tworzenie i wspieranie porozumieo (sieci)
organizacji pozarządowych o charakterze
terytorialnym oraz branżowym (Poddziałanie 5.4.2
Rozwój dialogu obywatelskiego w Programie Kapitał
Ludzki). Wnioski można składad do 15 listopada
2010 r.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.4 Rozwój
potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2
Rozwój dialogu obywatelskiego
Konkurs nr DWF_5.4.2_6_2010
Dokumentacja konkursowa na stronie:
http://www.kapitalludzki.gov.pl/dokumenty/dokum
entacja-konkursowa/poddzialanie-542/
* Kulturalny 2011 rok
(PAP) Znamy już programy Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego na rok 2011. Pierwszy
nabór odbędzie się w terminie do 30 listopada
2010 r.
II nabór - do dnia 31 marca 2011 roku – w tym
terminie odbędzie się nabór do priorytetu
Instrumenty dla szkolnictwa art.; w przypadku
pozostałych programów i priorytetów nabór w
tym terminie odbędzie się o ile środki finansowe
w danym programie bądź priorytecie nie zostaną
wyczerpanie w I naborze
Szczegółowe informacje na temat rodzaju
Programów oraz procedur odnaleźd można na:
http://www.mkidn.gov.pl/pages/stronaglowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn2011.php
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Szkolenia, spotkania i konkursy:

Rzeszów, 23 października 2010 r.

I Okrągły Stół Podkarpackich Organizacji Pozarządowych
23 października br. w Rzeszowie obradował I Okrągły Stół
Podkarpackich Organizacji Pozarządowych zwołany z inicjatywy
Instytutu Podkarpackiego, przy wsparciu Fundacji im. Róży
Luksemburg. Przedstawicielstwo w Polsce.
W spotkaniu udział wzięło ok. 50 organizacji pozarządowych z
terenu
województwa
podkarpackiego,
przedstawiciele
administracji publicznej i samorządowej, w tym Urzędu
Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego oraz media. Fundację
Bieszczadzką reprezentowała wiceprezes Lucyna Sobaoska.
Wykład inauguracyjny „Rola społeczeostwa obywatelskiego w kreowaniu debaty publicznej w Polsce”
wygłosiła prof. Magdalena Środa, teoretyczka etyki, filozofka, była pełnomocniczka rządu ds. równego statusu
kobiet i mężczyzn w rządzie premiera Marka Belki. W swoim wykładzie prof. Środa zwróciła uwagę na
niedostatki w rozwoju społeczeostwa obywatelskiego w naszym kraju, powodowane m.in. małym zamiłowaniem
do wolności liberalnej, na której zbudowana jest Europa. Podkreśliła także, że Polska ma jeden z najniższych
odsetków kapitału społecznego. Słabości te wynikają z niskiej edukacji naszego społeczeostwa oraz struktury
wspólnotowej, której jedynym fundamentem jest Kościół katolicki. Na zakooczenie prof. Środa zachęciła do
udziału w wyborach samorządowych, apelując jednocześnie do zebranych aby każdy z nich namówił co najmniej
15 innych osób do głosowania.
W spotkaniu uczestniczyła także Anna Pakuła-Sacharczuk, pełnomocnik Zarządu do spraw współpracy
Samorządu Województwa Podkarpackiego
z organizacjami pozarządowymi. Omówiła
ona „Politykę Podkarpackiego Urzędu
Marszałkowskiego w zakresie współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi”
zwracając
uwagę
na
działalnośd
Podkarpackiej
Rady
Organizacji
Pozarządowych. Magdalena Rozborska,
starszy inspektor w Wydziale Polityki
Społecznej w PUW w Rzeszowie, określiła
zasady współpracy PUW z organizacjami
pozarządowymi.

Przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz Kobiet
Victoria w Rzeszowie oraz Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro
Carpathia” zaprezentowali dobre praktyki
organizacji pozarządowych.
Ważnym elementem spotkania była debata,
podczas której poruszano problemy z jakimi
borykają się organizacje pozarządowe z terenu
województwa.
Większośd
uczestników
podkreśliła brak partnerskiej współpracy
administracji
publicznej
z
organizacjami
pozarządowymi. Wśród poruszanych problemów
przedstawiono m.in. wysokie czynsze na najem
lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych,
brak systemowej polityki antyprzemocowej na
terenie województwa, brak dyskusji na temat
problemów osób starszych, a co się z tym wiąże
infrastruktury skierowanej dla nich.
Zwrócono uwagę, ze na terenie województwa
nadal nie został powołany pełnomocnik ds.
równego statusu kobiet i mężczyzn, przez co
polityka równouprawnienia i przeciwdziałania
dyskryminacji nie jest w ogóle realizowana.
Podkreślano także kłopoty z uciążliwymi
procedurami konkursowymi organizowanymi
przez Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki.
Uczestniczące
organizacje
jednogłośnie
postulowały o wzmocnienie instytucjonalne
trzeciego sektora oraz powołanie Wojewódzkiej
Rady Pożytku Publicznego.
Organizacje wyraziły potrzebę regularnych
spotkao, dlatego zadeklarowano chęd organizacji
II Okrągłego Stołu Podkarpackich Organizacji
Pozarządowych.
Robert Biedroo
Instytut Podkarpacki
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Sami o sobie: Akcja odblaskowa- „Bezpieczni na drodze”
Pod takim hasłem : Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich
Nasza Szansa z Leska przeprowadziło swoje działanie w ramach
programu Lokalne partnerstwa PAFW- Wolontariat Bieszczadzkiwspólnie na szlaku Zielony Rower” realizowanego na terenie dwóch
gmin bieszczadzkich: Lesko i Ustrzyki Dolne.
Ze środków Polsko-Amerykaoskiej Fundacji Wolności, pani
Janina Więcławek ze Stowarzyszenia Nasza Szansa na podstawie
wywiadów ze wszystkimi szkołami podstawowymi na terenie
wspomnianych gmin ustaliła liczbę uczniów klas IV. Okazało się , że
w 15 szkołach jest 292 czwartoklasistów. To dla nich zakupiono
zestawy odblaskowe na które składały się : świecący światłem
pulsacyjnym odblask, czapeczka i smycz. Akcję tę celowo
przeniesiono na jesieo, porę w której warunki na drogach zaczęły się pogarszad a dni robią się coraz krótsze. Tym
samym coraz bardziej zagrożone stają się dzieci, które często bez żadnych elementów odblaskowych, poruszają się
po nieoświetlonych drogach.
Panie: Janina Więcławek z Naszej Szansy oraz Lucyna Sobaoska z Fundacji Bieszczadzkiej w towarzystwie
policjantów z Komend Policji w Ustrzykach Dolnych i Leska odwiedziły 15 szkół. Policjanci przypominali dzieciom, że
poruszając się drogą po ciemku bez elementów odblaskowych są widoczne w światłach mijania z odległości 20 – 30
metrów. Samochód jadący z prędkością 90 km/h (prędkośd dopuszczalna poza obszarem zabudowanym) pokonuje
25 metrów w ciągu 1 sekundy. Kierujący zatem nie ma żadnych szans na jakiejkolwiek reakcję.
Jeśli pieszy wyposażony jest w element odblaskowy - kierowca zauważy go już z odległości 130 -150 metrów, czyli
ok. pięd razy szybciej. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy piesi i rowerzyści, korzystając z drogi po zmierzchu, mieli
na sobie widoczne dla innych uczestników ruchu elementy odblaskowe.
Prawidłowo noszone odblaski powinny byd zauważalne dla kierujących
nadjeżdżających z obu kierunków i umieszczone w takim miejscu, aby
znalazły się w polu działania świateł samochodowych. W czasie akcji
zestawami odblaskowymi obdarowano dzieci ze szkół w Ustrzykach
Dolnych, Krościenku, Hoszowie, Łodynie, Wojtkowej, Ropience,
Łobozewie, Ustianowej Górnej, Równi, Hoczwi, Lesku, Średniej Wsi,
Bezmiechowej i Manastercu.
Janina Więcławek

* Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
http://pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/2/banner.html
prowadzi nabór wniosków o dof. projektów w ramach:
* Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - na składanie
wniosków o dofinansowanie realizacji wyodrębnionych
projektów współpracy ponadnarodowej
* Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - na
składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
innowacyjnych testujących
*Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego
* Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
* Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i
modernizacyjnych w regionie
Ważne linki:
www.wolontariatbieszczadzki.pl,
www.ngo.pl, http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl,
http://podkarpackie.ksow.pl/, http://www.naszebieszczady.pl/, http://www.lgd-zielonebieszczady.pl,
www.barr-ustrzyki.pl/, http://pokl.wup-rzeszow.pl/

Fundacja Bieszczadzka
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
www.fundacja.bieszczady.pl
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