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Wydarzenia w GPZB:

Zapraszamy do lektury czerwcowego numeru
Biuletynu Informacyjnego Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady „ Wszystkim, którzy nie
wiedzą jeszcze jak spędzid letni urlop
polecamy dwie sprawdzone praktycznie przez
Fundację Bieszczadzką i opisane w biuletynie
formy wypoczynku: urlop na jachcie na
Zalewie Solioskim lub spływ kajakowy
Sanem.
Zapraszamy Partnerów do nadsyłania
materiałów o wydarzeniach, które dzieją się
w Waszych organizacjach.

WARSZTATY ŻEGLARSKIE NAD BIESZCZADZKIM MORZEM
W dniach 3-5 czerwca 2011r, odbył się pierwszy warsztat terenowy pn. „Pod żaglami przez bieszczadzkie
morze”, który należy do cyklu „Terenowych warsztatów dla przewodników, reprezentantów biur turystycznych,
centrów informacji turystycznej, organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju Turystyki Przyjaznej
Środowisku”, prowadzonych w ramach projektu „Turystyka bez granic – wzmocnienie współpracy
transgranicznej w turystyce w oparciu o zrównoważony rozwój środowiska”.
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Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

„
Warsztaty rozpoczęły się w piątek od regionalnej kolacji w Oberży „Zakapior” w Polaoczyku, która posiada
certyfikat GoToCarpathia w kategorii usługi gastronomiczne. Podczas kolacji grupie towarzyszyło dwóch
bieszczadzkich śpiewających artystów: „Łysy” i „Chmielu”.
Pierwszy nocleg odbył się w Licencjonowanym Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego Krośnieoskiego Okręgowego
Związku Żeglarskiego w Polaoczyku.
Na drugi dzieo (sobota) po śniadaniu odbyła się prelekcja nt. historii żeglarstwa na Zalewie Solioskim,
działalności Krośnieoskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego oraz krótkie szkolenie żeglarskie (obejmujące
instruktaż dotyczący podstawowych zasad żeglugi jachtowej) prowadzonego przez legendę podkarpackiego
żeglarstwa – kapitana Janusza Jagodę. Następnie podzieleni na dwie grupy uczestnicy weszli na pokłady
jachtów „Argemon” i „Pamido”. Z Polaoczyka trasa żeglarska wiodła do przystani Wojskowego Zespołu
Wypoczynkowego „Jawor”, gdzie uczestnicy mieli przerwę na obiad. Po posiłku grupa wyruszyła w dalszą trasę
po Zalewie Solioskim w kierunku miejscowości Teleśnica Sanna oraz Chrewt w poszukiwaniu odpowiedniego
miejsca biwakowego.

Drugi nocleg odbył się w kojach jachtowych w zatoce w okolicach miejscowości Teleśnica Sanna. Jednak zanim
uczestnicy poszli spad, przyrządzili kolację przy ognisku i wysłuchali szant w wykonaniu obydwóch kapitanów.
Trzeci dzieo to powrót do przystani w Polaoczyku, wzdłuż starego koryta rzeki San, który jest jednym z
dzikszych i malowniczych miejsc nad Zalewem Solioskim . Warsztaty zakooczyły się wspólnym zdjęciem na
przystani oraz obiadem w Oberży „Zakapior” w Polaoczyku.

str. 2

Trwa Kampania społeczna
„Kluczowe wartości wolontariatu”!
Jak wygląda praca wolontariuszy?
Jakie formy przybiera współczesny
wolontariat? Jakie towarzyszą mu
wartości? Odpowiedzi na te i wiele
innych pytao poszukujemy w
ramach
Kampanii
„Kluczowe
wartości wolontariatu”.
Jak wygląda wolontariat w Polsce?
Dotychczasowe badania nad wolontariatem
pokazują, iż problemem w naszym kraju jest
nie tyle brak chęci, by zostad wolontariuszem,
a zbyt wąska definicja wolontariatu. Wielu
osobom wolontariat stereotypowo kojarzy się
jedynie z pomocą w domach dziecka,
hospicjach,
szpitalach.
Tymczasem
aktywności wolontariackie, dostosowując się
do potrzeb społecznych, przybierają obecnie
bardzo różnorodne formy!

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele: przewodników, reprezentantów biur turystycznych,
centrów informacji turystycznej, organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju Turystyki Przyjaznej
Środowisku:

Włączając
się
w
obchody
Europejskiego Roku Wolontariatu 2011
Fundacja Dobra Sied wraz z Partnerami
postanowiła zachęcid opinię publiczną do
debaty
na
temat
współczesnego
wolontariatu. W tym celu uruchomiona
została Kampania „Kluczowe wartości
wolontariatu”, w ramach której zachęcamy
wszystkich do dyskusji na temat wartości i
społecznie doniosłej roli wolontariatu, jak
również promujemy jego nowoczesne i
niestandardowe formy, takie jak ewolontariat, angażujące osoby, które z
różnych przyczyn nie mogą uczestniczyd w
„tradycyjnym” wolontariacie (np. osoby
niepełnosprawne,
osoby
60+,
matki
wychowujące w domu dziecko, etc.).

W ramach Kampanii „Kluczowe wartości
wolontariatu” organizowane są:
platforma
internetowa
www.tojestwolontariat.pl,
badanie różnorodnych form i wartości
wolontariatu,
wystawa outdoorowa zdjęd oraz
przygotowanie pocztówek,
debata
„Kluczowe
wartości
wolontariatu”.
1.
2.
3.
4.
5.

Bogusław Pyzocha – prezes Fundacji Bieszczadzkiej
Grzegorz Sitko – Biuro EkoPodróży ZIELONY ROWER działające przy Fundacji Bieszczadzkiej
Aleksandra Stachowicz – Fundacja Bieszczadzka
Krzysztof Zielioski – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
Michał Hendzel – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Joanna Szurlej – Prezes Stowarzyszenia Kobiet Bieszczadzkich „Nasza Szansa”
Wojomir Wojciechowski – były dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Jacek Skórka – właściciel zajazdu „Pod Caryoską” w Ustrzykach Górnych
Ryszard Hałgas – FOTODECO – fotograf współpracujący z Fundacją Bieszczadzką
Janusz Jagoda –szef wyszkolenia w Krośnieoskim Okręgowym Związku Żeglarskim
Łukasz Ginalski – właściciel jachtu „Pamido”, nauczyciel wychowania fizycznego z Krosna
Jacek Szarek – dziennikarz TVP Rzeszów
Jacek Tutak – dziennikarz TVP Rzeszów
Arkadiusz Gruszka – operator kamery AG Film
Michał Regiel – Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji w Ustrzykach Dolnych

Platforma internetowa
www.tojestwolontariat.pl.
„Nakręd wolontariat” to miejsce,
stworzone z myślą o i dla wolontariuszy.
Dodając stworzone przez siebie filmy
komórkowe, każdy z nich może pokazad
wolontariat widziany własnymi oczami:
podzielid
się
z
innymi
swoimi
doświadczeniami, pasjami i wrażeniami. Na
autorów
najlepszych
filmów
czekają
atrakcyjne upominki!

Na stronie znajduje się również
interaktywna mapa, na którą każdy może
nanieśd
informacje
o
wydarzeniach
związanych z obchodami Europejskiego Roku
Wolontariatu 2011, a także dodad z nich
relacje w postaci filmu, zdjęcia czy też
krótkiego reportażu.
Już wkrótce w sekcji „Zrób to sam”
znajdą się materiały promocyjne: plakaty,
ulotki, prezentacje multimedialne, a także
projekty nadruków na koszulki i plakatów,
które będzie można bezpłatnie ściągnąd,
wydrukowad i informowad świat o
pozytywnych stronach wolontariatu!

Warsztat terenowy miał na celu promowania okolic Zalewu Solioskiego oraz oferty turystycznej opartej
o aktywne, niezmotoryzowane i przyjazne środowisku formy wypoczynku.
Autor tekstu: Aleksandra Stachowicz
Autor zdjęć: Ryszard Hałgas
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Wydarzenia w GPZB:
Warsztaty terenowe pn. „Błękitny San – od Sanoka do Dynowa”
W dniach 10-11-12 czerwca odbył się drugi warsztat terenowy pn. „Błękitny San – od Sanoka do Dynowa”,
który należy do cyklu „Terenowych warsztatów dla przewodników, reprezentantów biur turystycznych,
centrów informacji turystycznej, organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju Turystyki Przyjaznej
Środowisku”, prowadzonych w ramach projektu „Turystyka bez granic – wzmocnienie współpracy
transgranicznej w turystyce w oparciu o zrównoważony rozwój środowiska”.

Badanie różnorodnych form i wartości
wolontariatu.
W ramach Kampanii zespół socjologów
pod kierownictwem prof. Anny Gizy –
Poleszczuk prowadzi wśród wolontariuszy
reprezentujących różne środowiska badanie,
pokazujące ogrom możliwości stojących przed
wolontariuszami. Wyniki badania zostaną
opublikowane w Internecie w październiku br.
Outdoorowa wystawa zdjęd

We wrześniu w centrum Warszawy
przygotowana zostanie wystawa outdoorowa
zdjęd
promujących
wolontariat.
Wydrukowana zostanie również seria
pocztówek przedstawiających różnorodne
oblicza wolontariatu.
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Warsztaty terenowe pn. „Błękitny San – od Sanoka do Dynowa” cd..
Warsztaty rozpoczęły się w piątek około godziny 19.00 wspólną kolacją w Ośrodku
Rekreacyjno – Wypoczynkowym „Sosenki” w Sanoku. Po kolacji znalazł się również czas na rozmowy i
dyskusje, dzięki którym uczestnicy warsztatów mogli się lepiej poznad.
Następnego dnia cała grupa spotkała się na śniadaniu o godzinie 8.00. Po zakooczonym posiłku uczestnicy

Debata.
W listopadzie zorganizowana zostanie
w
Warszawie
debata
z
udziałem
opiniotwórczych przedstawicieli różnych
środowisk, poświęcona roli, wartościom i
różnorodności form wolontariatu.
Kampanię

”Kluczowe

wartości

mieli chwilę przerwy i o godzinie 10.00 odbyło się spotkanie z instruktorem kajakarstwa a zarazem

wolontariatu” organizuje Fundacja Dobra

ratownikiem WOPR Panem Jackiem Smulskim. Instruktor przekazał grupie cenne informacje dotyczące

Sied wraz z Fundacją Orange, Akademią

warunków spływu kajakarskiego, zasad bezpieczeostwa oraz wielu cennych instrukcji zachowania się na rzece

Rozwoju Filantropii w Polsce, Polskim

jaką jest San. Po zakooczeniu szkolenia uczestnicy rozeszli się do swoich domków, żeby spakowad niezbędne

Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów

rzeczy. O godzinie 11.00 grupa spotkała się przy kajakach w celu przetransportowania ich na brzeg Sanu.

Klanza (Fundacją Rozwoju Wolontariatu)

Wszystko odbyło się sprawnie i po zwodowaniu sprzętu instruktor zademonstrował kilka manewrów i

oraz Centrum Myśli Jana Pawła II. Kampania

zwrotów, po czym rozpoczął się spływ.

„Kluczowe

wartości

wolontariatu”

organizowana jest w ramach projektu
„Wartości i aktywności wolontariatu i ewolontariatu”,

współfinansowanego

ze

środków Unii Europejskiej. Unia Europejska
nie ponosi odpowiedzialności za działania i
treści powstałe w ramach projektu.

Dodatkowych informacji udzielają:
Patrycja Rokicka
p.rokicka@e-wolontariat.pl
Marzena Kacprowicz
m.kacprowicz@e-wolontariat.pl
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Warsztaty terenowe pn. „Błękitny San – od Sanoka do Dynowa” cd..
Pierwszego dnia trasa spływu rozpoczęła się w Sanoku, jej długośd wynosiła około 27 km, przebiegała przez
miejscowości: Trepcza, Międzybrodzie, Dębna, Tyrawa Solna, Mrzygłód, Hłomcza, Dobra, Łodzina, Ulucz i
zakooczyła się w Temeszowie. Na tym odcinku trasy grupa miała kilka krótkich postojów na odpoczynek i
rozprostowanie nóg, w tym jeden około godzinny w Ośrodku Wypoczynkowym „Diabla Góra” w Tyrawie
Solnej. Około godziny 19.00 uczestnicy dotarli do miejscowości Temeszów, gdzie planowany był nocleg, kolacja
oraz wspólne ognisko w gospodarstwie agroturystycznym nad Sanem.

Drugiego dnia rano po śniadaniu grupa wyruszyła w dalszą cześd trasy, która miała długośd około 25 km,
przebiegała przez miejscowości: Jabłonica Ruska, Niewistka, Wołodź, Siedliska, Nozdrzec i zakooczyła się w
Dynowie. Tam też czekał na uczestników bus, który przetransportował grupę z powrotem do Sanoka, gdzie
czekały prywatne samochody. Warsztaty zakooczyły się przemową instruktora Jacka Smulskiego oraz
wspólnym zdjęciem w Ośrodku Wypoczynkowo – Rekreacyjnym „Sosenki”.
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Rusza kolejny nabór w Funduszach
Szwajcarskich
Firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w
partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP
Euroregion Bałtyk ogłasza rozpoczęcie
naboru Wniosków o dofinansowanie
projektów "małych" w ramach Funduszu dla
Organizacji
Pozarządowych.
Wysokośd
dofinansowania jednego projektu wynosi od
10 tys. do 60 tys. franków szwajcarskich.
Podstawowy cel Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych to wspieranie rozwoju
społeczeostwa obywatelskiego w Polsce,
którego podstawą są obywatele – świadomi
swoich praw i obowiązków, cechujący się
zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz
poczuciem odpowiedzialności nie tylko za
siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy
ich miejsce zamieszkania. Wsparcie udzielane
jest na działania organizacji pozarządowych
ukierunkowane na zwiększenie aktywnego
udziału obywateli w życiu publicznym. Środki
przeznaczone na Fundusz dla Organizacji
Pozarządowych wynoszą ok. 16,7 mln
franków szwajcarskich. Do udziału w
konkursie
zaprasza
się
fundacje,
stowarzyszenia i związki stowarzyszeo oraz
osoby prawne utworzone na podstawie
przepisów ustaw, niedziałające w celu
osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na
cele statutowe, których suma przychodów z
działalności
w
ostatnim
okresie
obrachunkowym nie przekroczyła kwoty
50000 złotych.

Warsztaty terenowe pn. „Błękitny San – od Sanoka do Dynowa” cd..
W warsztatach udział wzięli przedstawiciele przewodników, reprezentantów biur turystycznych, centrów
informacji turystycznej, organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju Turystyki Przyjaznej Środowisku:
1. Bogusław Pyzocha – prezes Fundacji Bieszczadzkiej
2. Jerzy Tomaszkiewicz – przewodnik beskidzki, PTTK w Sanoku

Szczegółowe
kryteria
kwalifikowalności
Wnioskodawców określa Podręcznik dla
Organizacji Pozarządowych. Podręcznik oraz
wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują
się na stronie www.swissgrant.pl w zakładce
Do pobrania.

Nabór Wniosków będzie trwał od

3. Karolina Smoleoska – Stadnina koni huculskich „Serednie”
4. Monika Bulik –Ośrodek Wypoczynkowy Arłamów

30 czerwca 2011 do 31 sierpnia 2011.

5. Radosław Bilik – Fundacja Bieszczadzka
6. Ewelina Bilik – Fundacja „Pomoc” Sanatorium Uzdrowiskowe „Solinka”
7. Jacek Smulski – Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytet Rzeszowski
8.

Dariusz Kędzierski – Pro Carpathia – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia

9. Agnieszka Kędzierska – Pro Carpathia - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia
10. Jakub Jejkiewicz – Pro Carpathia - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia
11. Krzysztof Zielioski – Pro Carpathia - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia
12. Paweł Pasztyła – Psyche – Ośrodek Wsparcia Psychologicznego
13. Dorota Smarul – Hatali
14. Jacek Skórka – Hatali
15. Grzegorz Sitko – Biuro EkoPodróży „Zielony Rower” działające przy Fundacji Bieszczadzkiej

Warsztaty kajakowe dały uczestnikom możliwośd poznania ciekawych okolic doliny Sanu oraz poznania jednej
z propozycji oferty turystycznej opartej o niezmotoryzowane środki transportu i przyjaznej środowisku.
Autor tekstu: Radosław Bilik
Autor zdjęć: Bogusław Pyzocha
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Szczegółowe informacje związane z
procedurą
ubiegania
się
o
dofinansowanie dostępne są na oficjalnej
stronie internetowej www.swissgrant.pl
w zakładce Fundusz dla Organizacji
Pozarządowych oraz pod numerem
telefonu +48 22 339 45 45.
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy,
zwany Funduszami Szwajcarskimi, jest
częścią programu bezzwrotnej pomocy
finansowej
dla
rozszerzonej
Unii
Europejskiej. Paostwami beneficjentami
są Polska oraz 9 innych paostw
członkowskich Unii Europejskiej, które
przystąpiły do niej 1 maja 2004 roku.
Wsparcie Szwajcarii jest wyrazem
solidarności wobec nowych krajów
członkowskich UE, kładącym jednocześnie
podwaliny trwałych gospodarczych i
politycznych powiązao z tymi krajami.

Działaj lokalnie VII-2011 rozstrzygnięty !
30 czerwca br. komisja konkursowa funkcjonująca przy Fundacji Bieszczadzkiej dokonała oceny wniosków
złożonych w ramach konkursu grantowego Działaj Lokalnie VII-2011. Spośród 16 złożonych projektów ,
dofinansowanie otrzymało 11. Poniżej przedstawiamy listę rankingową zwycięskich wniosków. Wszystkim
nagrodzonym gratulujemy i życzymy owocnej realizacji zaplanowanych działao.

Nazwa wnioskodawcy
Tytuł projektu

M-ce

Kwota
dofinan
sowania
w zł.

I

Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic

„Bieszczady odnalezione”

5300

II

Stowarzyszenie Orelec

Mini skate park w Orelcu

5850

III

Stowarzyszenie Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa

„Klaps rujnuje czułość buduje”

4920

IV

Grupa Nieformalna przy ZSP w Uhercach Mineralnych

V

UKS "Nafciarz" w Ropience

VI

Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielu

VII

Grupa mieszkańców Osławicy, Radoszyc, Dołżycy,
Łupkowa

VIII Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bóbrce

“Panuję nad moim ciałem i umysłem”

5280

Aktywnie znaczy zdrowo!

5500

Marka Turystyczna „CHMIEL”

5000

„Przy granicy możliwości bez granic”

5850

„Twój każdy krok ... zaprowadzi Cię do ...”

5000

IX

NaszaPrzyszłość - Tarnawa Stowarzyszenie

„Muzyczne fascynacje”

5500

X

Grupa inicjatywna rodziców- Zespół Bandanki

„Słoneczne nadzieje”

4500

XI

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO Ustrzyki
Dolne

„Liceum Ogólnokształcące w Ustrzykach Dolnych
dla środowiska bieszczadzkiego w 60 rocznicę
powstania”

2300
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Sami o sobie:
Pierwszy dzieo lata w Bieszczadzkim Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk
Nadziei”
27 czerwca 2011 w Ustrzykach Dolnych odbył się „pierwszy dzieo lata „ dla najmłodszych podopiecznych
stowarzyszenia „Promyk Nadziei” W organizacji imprezy pomagała Fundacja Bieszczadzka oraz Paostwowa
Straż Pożarna z Ustrzyk Dolnych.

Pierwszą atrakcją dla dzieci była prezentacja wozów strażackich, które zaparkowały pod budynkiem
stowarzyszenia. Strażacy opowiadali o pracy, którą wykonują, o sprzęcie z jakiego korzystają oraz przestrzegali
słuchaczy o niebezpieczeostwach pożarowych w domu. Ustrzycki Dom Kultury zapewnił nagłośnienie oraz
podkład muzyczny. Strażacy na koniec pokazu uruchomili motopompy i każde dziecko mogło spróbowad trafid
strumieniem wody do celu oraz założyd profesjonalny strój strażacki..
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Utworzenie Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy ma na celu zmniejszanie różnic
gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską
a bardziej rozwiniętymi paostwami Unii
Europejskiej, a na terytorium Polski –
pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się
ośrodkami miejskimi a regionami słabo
rozwiniętymi pod względem strukturalnym,
między innymi poprzez nawiązywanie
partnerstw między polskimi a szwajcarskimi
władzami lokalnymi i regionalnymi lub
instytucjami i partnerami społecznymi.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji
Podkarpacia "PRO CARPATHIA" zaprasza
organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i
fundacje oraz lokalnych liderów ekonomii
społecznej działających na terenie
województwa podkarpackiego do
BEZPŁATNEGO udziału w projekcie pn.:
„Podkarpacka Akademia Ekonomii
Społecznej”

Sami o sobie:
Pierwszy dzieo lata w Bieszczadzkim Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk
Nadziei” cd..
Po pokazie strażackim rozpoczął się występ zespołu „Absurd” w którego składzie są cztery dziewczyny z
Uherzec Mineralnych

Oferujemy:
bezpłatny udział w szkoleniach z zakresu
zarządzania, marketingu, ekonomii, etyki
oraz wolontariatu
wsparcie doradcze w planowaniu i
podejmowaniu działalności
opracowanie biznes planu
kompleksowe wsparcie prawne w
rejestracji działalności odpłatnej lub
gospodarczej
seminaria analityczne, debatę publiczną,
udział w wizycie studyjnej
wydawnictwo edukacyjne

Ponadto zapewniamy:
materiały szkoleniowe
zwrot kosztów dojazdu
wyżywienie w czasie spotkao
REKRUTACJA: do 15 lipca 2011r. (w godz.
8.00 - 16.00)

W przerwie między piosenkami zespołu odbyły się trzy konkursy przeprowadzone przez wolontariuszy Fundacji
Bieszczadzkiej ściśle związane z tematem „Rower”. W konkursach brały udział wszystkie dzieci ze
stowarzyszenia „Promyk Nadziei”, podopieczni musieli wykazad się wiedzą ze znajomości budowy roweru ,
celnością oraz zdolnościami plastycznymi, każdy z uczestników konkursu otrzymał nagrodę. Po zakooczeniu
konkursów zespół kontynuował występ, panie opiekunki ze stowarzyszenia rozdawały pączki oraz lody a
podopieczni bawili się w rytm muzyki. Po koncercie wszystkie dzieci weszły do jednej z sal dydaktycznych w
której wolontariusze Fundacji Bieszczadzkiej zaprezentowali prezentację multimedialną pt. „Rower wczoraj i
dziś „. Prezentacja przedstawiała zarys historyczny powstania roweru oraz zmiany konstrukcyjne jego budowy
od powstania aż do dzisiejszych czasów. Po zakooczeniu prezentacji dzieci udały się na obiad.
Autor: Radosław Bilik
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BIURO PROJEKTU: Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju i Promocji Podkarpacia
"Pro Carpathia"
ul. Gałęzowskiego 6/319, 35-074 Rzeszów
tel./fax. (17) 852 85 26
e-mail: fio@procarpathia.pl
Projekt współfinansowany ze środków
otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki
Społecznej
w ramach Rządowego Programu Fundusz
Inicjatyw Społecznych FIO 2011

Sami o sobie:

Ważne linki:

Warsztaty fotograficzne w Bieszczadach
Fundacja Bieszczadzka zaprasza dzieci z Bóbrki, Polany i Lutowisk na warsztaty fotograficzne –w ramach
projektu Stowarzyszenia SPUTNIK PHOTOS „Wędrowne atelier”

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