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Wydarzenia w GPZB:
Fundacja Bieszczadzka z ofertą „GoToCarpathia” na targach turystycznych w Amsterdamie
26 i 27 lutego 2011 roku sześcioosobowa reprezentacja Fundacji Bieszczadzkiej oraz Dziecięcej Organizacji
FENIX ze Sniny (Słowacja) uczestniczyła w targach turystycznych „Fiets en Wandelbeurs” w Amsterdamie.
Celem wyjazdu do Amsterdamu było zaprezentowanie turystom holenderskim oferty usług i produktów
ekoturystycznych pochodzących z Karpat Wschodnich i przyjaznych środowisku naturalnemu, które uzyskały
certyfikat GoToCarpathia. Pracownicy Fundacji Bieszczadzkiej nawiązali też kontakt z sześcioma biurami
turystycznymi specjalizującymi się w organizacji wyjazdów do Europy Środkowowschodniej, w tym oczywiście
również do Polski i Słowacji. Rozmowy dotyczyły możliwości współpracy z Biurem EkoPodróży ZIELONY
ROWER (działającym przy Fundacji Bieszczadzkiej), które specjalizuje się w organizacji imprez
ekoturystycznych w Bieszczadach oraz na pograniczu polsko-słowacko-ukraioskim.
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Zapraszamy
do
lektury
kolejnego
numeru Biuletynu Informacyjnego Grupy
Partnerskiej
„Zielone
Bieszczady”.
Ponieważ wiośnie jakoś nieprędko do
nas, pozwoliliśmy sobie przypomnieć o
ludowych zwyczajach związanych z zimą
i karnawałem.
Dla wielu z nas nadszedł okres
intensywnej pracy nad projektami na
konkursy dotacyjne. Tych, którzy jeszcze
nie
znaleźli
nic odpowiedniego
zapraszamy
do
stałej
rubryki
o
proponowanych konkursach.
Dziękujemy Wszystkim za nadesłane
materiały. Liczymy na dalsze..

Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

Wydarzenia w GPZB:
„Fiets en Wandelbeurs” to największe w Holandii i jedne z najważniejszych w Europie targi turystyki
„outdoorowej” czyli opartej na aktywnych formach spędzania czasu w bezpośrednim kontakcie z naturą, która
jest ponadto sposobem na życie. Nazwa targów (fiets to po holendersku rower, a wandel to wędrówka)
wskazuje na turystykę rowerową (Amsterdam to niekwestionowana światowa stolica cyklistów) oraz pieszą,
ale wśród ekspozycji nie brakuje również ofert dla miłośników wspinaczki, paralotniarstwa, karawaningu,
rakiet śnieżnych, nart biegowych i skiturowych, kajakarstwa i żeglarstwa, obserwacji przyrody, poznawania
kultur i historii oraz wielu innych podobnych sposobów uprawiania turystyki. Wśród wystawców pojawili się
także producenci wszelkiego typu rowerów oraz sprzętu turystyczno-sportowego. W roku 2011 ekspozycje
prawie 500 wystawców odwiedziło 22 tysiące zwiedzających.

Udział w targach nie byłby możliwy bez życzliwości i pomocy ze strony Polskiego Ośrodka Informacji
Turystycznej w Amsterdamie, który udostępnił nam częśd powierzchni stoiska promującego ofertę turystyczną
Polski. Dlatego gorąco dziękujemy dyrektorowi POIT – panu Tomaszowi Rudomino oraz paniom Magdalenie Stoch,
Annie Bylicy oraz Katarzynie Teplioskiej. Mamy nadzieję, że współpraca z POIT w Amsterdamie będzie
kontynuowana w kolejnych latach z korzyścią dla promocji turystyki w Polsce, w Bieszczadach oraz w Karpatach
Wschodnich.
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WAKACYJNA SZKOŁA JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
W BIESZCZADACH CZEKA !!!!!
Jeszcze do 17 marca czekamy na
zgłoszenie szkół i rodzin, które zechcą
przyjąć i zorganizować w swojej
miejscowości
„WAKACYJNĄ SZKOŁĘ
ANGIELSKIEGO ”

JĘZYKA

Od 2006r Fundacja Bieszczadzka koordynuje
przyjazd w Bieszczady studentów z
amerykaoskiej
organizacji
Learning
Enterprises, którzy jako wolontariusze uczą
przez jeden wakacyjny miesiąc dzieci i
młodzież języka angielskiego. Z oferty tej
skorzystało dotąd 15 szkół, niektóre jak
Myczków i Hoczew wielokrotnie. W naszych
szkołach uczyło do tej pory 19
wolontariuszy. Kolejni przyjadą już pod
koniec czerwca. Co trzeba zrobid aby i w
Waszej miejscowości dzieci i młodzież mogła
skorzystad z takiej formy nauki i zabawy.
Najważniejszą rzeczą jest znalezienie
rodziny, która zechce przyjąd studenta.
Zwykle zgłaszają się takie rodziny, w których
są młodzi ludzie uczący się angielskiego a
miesięczna opieka nad studentem, który nie
zna naszego języka, jest dla nich świetną
okazją do nauki. Jak mamy rodzinę to reszta
jest już bardzo prosta. Lekcje najczęściej
odbywają się w szkole
( wystarczy jedna sala lekcyjna), mogą
jednak byd organizowane w bibliotece
publicznej czy w świetlicy wiejskiej.

Wydarzenia w GPZB:
W skład polsko-słowackiej reprezentacji weszli:
Bogusław Pyzocha i Grzegorz Sitko (Fundacja
Bieszczadzka) oraz Luba, Jozef, Martin i Alzbeta
Talarowiczowie (Dziecięca Organizacja FENIX).

Udział w targach to jedno z działao projektu
„Turystyka bez granic – wzmocnienie współpracy
transgranicznej w turystyce w oparciu o zrównoważony
rozwój środowiska” realizowanego przez
Fundację Bieszczadzką wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia",
Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska oraz partnerami ze Słowacji: Detską organizácią Fénix Snina i
Regionalną rozvojovą agentúrą ze Svidníka dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013.

Autor: Bogusław Pyzocha (Fundacja Bieszczadzka)
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Student pracuje minimum 3 godziny
dziennie. Z lekcji mogą skorzystad dzieci ze
szkoły podstawowej, młodzież z gimnazjum i
szkół średnich, studenci i dorośli mieszkaocy
wsi czy miasteczka. Informacji jak
zorganizowad takie wakacyjne lekcje języka
angielskiego udziela koordynator Learning
Interprises na Polskę południową,
Lucyna Sobaoska tel 13 469 7297 do godz.
15.00 , kom: 607 58 68 34

Wydarzenia w GPZB:

KONKURSY DOTACYJNE:
Konkurs dotacyjny: Wspólne działania
polsko-białoruskie – 2011

Projekt „Magiczny plac zabaw” zakooczony
W pierwszych dniach lutego Szkoła Podstawowa w Leszczawie Dolnej zakooczyła realizację projektu „Magiczny
plac zabaw”, który powstał w ramach programu „Działaj lokalnie". Uwieoczeniem tych działao było uroczyste
otwarcie placu zabaw mające miejsce w sobotę 5 lutego 2011 roku.

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił
otwarty konkurs na realizację zadania:
„Wspólne działania polsko-białoruskie –
2011”. Oferty można składad do 31 marca
2011. Jedna organizacja może zgłosid
więcej niż jeden projekt.
Celem zadania „Wspólne działania PolskoBiałoruskie – 2011” jest umacnianie
stosunków polsko-białoruskich oraz
budowanie więzi społeczno-kulturowych
między społeczeostwem polskim i
białoruskim.
Priorytetowo traktowane będą działania:

Podczas realizacji „Magicznego placu zabaw” podjęliśmy
wiele ciekawych i wartościowych inicjatyw integrujących
pokolenia: dzieci, dla których powstał projekt, rodziców,
którzy mocno zaangażowali się w prace społeczne przy
przygotowaniu placu zabaw oraz uczestniczyli w wielu
działaniach a także dziadków, którzy chętnie przybyli by
obejrzed swoje wnuki na szkolnej scenie oraz wesprzed
finansowo projekt kupując specjalnie przygotowane
cegiełki.
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z zakresu współpracy kulturalnej,
skierowane do twórców, odbiorców oraz
teoretyków różnych dziedzin kultury:
filmu, teatru, muzyki, literatury itp.;
z zakresu współpracy naukowej,
szkolnej i akademickiej, skierowane
zarówno do pracowników instytucji
naukowych, szkół i uczelni, jak i młodzieży;
z zakresu współpracy instytucji
kultury: galerii, muzeów itp.;
z zakresu dyplomacji publicznej na
rzecz umacniania stosunków polskobiałoruskich, w tym zwłaszcza działania
skierowane do środowisk opiniotwórczych
i młodzieży.

Wydarzenia w GPZB:
Projekt „Magiczny plac zabaw” zakooczony cd..
Główny cel projektu został osiągnięty - plac zabaw został
wykonany. Jednak najcenniejsze pozostaną dla nas:
radośd dzieci, satysfakcja rodziców oraz uśmiech na
twarzach babci i dziadków. Te wartości, które udało nam
się dodatkowo wyzwolid dają nam pewnośd, że bardzo
trafny okazał się tytuł naszego projektu „Magiczny plac
zabaw”.

Autor: Katarzyna Łaski

Sami o sobie:
Kolędnicy w Polanie
Kolędnicy czyli przebieraocy chodzący po domach i
składający bożonarodzeniowe życzenia znani są w Polsce
od dawna bo już od XVI wieku. Może teraz nie są już tak
bardzo popularni jak kiedyś dlatego też nasz chór
parafialny postanowił przypomnied tę piękną, polską
tradycję. W tym roku chodziliśmy już po raz drugi i to
przez trzy dni od piątku 14 stycznia do niedzieli 16 stycznia
a nasza grupa kolędnicza powiększyła się także o osoby
spoza chóru i co zresztą bardzo cieszy dzieci!
Polaoskie domy w tym roku odwiedzał gwiazdor, kręcący
duża kolorowa gwiazdą, śmierd, cyganki, aniołki, żyd,
pastuszek i diabły. I tak jak zapowiadał diabeł byli
przebieraoce a wraz z nimi śpiewki, taoce…Były kolędy,
pastorałki i piękne wierszowane życzenia noworoczne.
Wszyscy przyjmowali nas bardzo serdecznie, włączali się we wspólny śpiew i częstowali czym chata
bogata. Wiele osób chciało zatrzymad kolędników na dłużej ale żeby obejśd cała wieś nie mogliśmy się
za bardzo ociągad.
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Uczestnikami konkursu mogą byd podmioty,
o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. a,
b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z późn. zm.) z zastrzeżeniem
postanowieo regulaminu konkursu.
Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy
zobowiązani są do zapoznania się
z następującymi dokumentami:
Wytyczne dla projektodawców
ubiegających się o dofinansowanie w
ramach konkursu „Wspólne działania
Polsko-Białoruskie 2011”
Istotne postanowienia dotacji umowy
Zasady dokumentowania wybranych
działao i ich rozliczania
Wysokośd środków finansowych
przeznaczonych na realizację ww. zadania
wynosi 1 350 000 zł. Jedna organizacja
może zgłosid więcej niż jeden projekt.
Przyjęty projekt należy zrealizowad nie
później niż do 31.12.2011.
Prawidłowo wypełnioną ofertę konkursową
(wniosek) w 3 egzemplarzach (w tym: 1
oryginał wraz z wszystkimi wymaganymi
załącznikami oraz 2 kopie wniosku bez
załączników) należy przesład na adres:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Dyplomacji Publicznej i
Kulturalnej
Al. J. Ch. Szucha 21
00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs -

Wspólne działania Polsko-Białoruskie
2011”

Sami o sobie:

lub złożyd w Dzienniku Podawczym
Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
znajdującym się przy wejściu głównym do
MSZ, Al. J. Ch. Szucha 23.

Kolędnicy w Polanie cd..
Mieszkaocy Polany byli bardzo hojni a cel był szczytny- na
budowę nowego kościoła. Kolędnicy zebrali aż 2410 zł.
Bardzo dziękujemy za wszystkie datki oraz serdeczne
przyjęcie.W sposób szczególny pragniemy podziękowad za
niezwykły gest pani Janinie Krauze, która podarowała ikonę
Matki Boskiej w ozdobnej ramie. Będzie to pierwszy obraz,
który zawiśnie w naszym nowym kościele.
Dziękuję także wszystkim kolędnikom za poświęcony czas i
wspaniałą zabawę.

Nieprzekraczalny termin składania ofert
konkursowych upływa 31 marca 2011 r.
o godz. 15.00 (decyduje data i godzina
wpływu wniosku). Oferty konkursowe,
które wpłyną po terminie nie będą
rozpatrywane.
Oferty będą oceniane przez komisję
konkursową na podstawie regulaminu
konkursu i w oparciu o kryteria w nim
określone. Informacja na temat
podmiotów, które uzyskają dotację w
ramach konkursu zostanie umieszczona
na stronach serwisu internetowego MSZ
w terminie do 16 maja 2011 r.

Autor Karolina Smoleoska

Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie internetowej urzędu: Konkurs
… i jasełka w Polanie
Tradycyjnie już w dniu 6 stycznia w święto Trzech Króli wystawiane są w naszej parafii jasełka. W tym roku w
związku z remontem świetlicy odbyły się one w kościele ale to jeszcze podkreśliło świąteczny i niezwykły charakter
tego Misterium Bożego Narodzenia. W jasełkach wzięli udział przede wszystkim członkowie chóru parafialnego oraz
uczniowie naszej szkoły. Na początku zobaczyliśmy anioła i dziecko pytające go jak Niepokalana czekała na przyjście
Pana? Byliśmy świadkami zwiastowania, ujrzeliśmy pokorę Matki Bożej i jej „fiat” czyli tak wypowiedziane
Archaniołowi. W następnej scenie była pokazana wędrówka Maryji z Józefem. W tle cicha kolęda „nie było miejsca
dla Ciebie” i rzeczywiście zobaczyliśmy jak Józef nie może znaleźd miejsca w...Betlejem, w żadnej gospodzie. Do tej
pory sceny rozgrywały się w ciemności dopiero gdy święta para znalazła ubogą stajenkę, w której narodził się
Zbawiciel w kościele rozbłysły wszystkie światła a dzieci zaśpiewały „Gdy Pan Jezus się narodził była ciemna noc”.
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Sami o sobie:

„Seniorzy w akcji"

… i jasełka w Polanie cd..
Dzieci znów zapytały czemu Jezus przyszedł na ziemię gdzie ludzie go nie chcieli? Czy nie lepiej było
pozostad w niebie gdzie go wielbili anieli? Ale aniołowie wyjaśnili dzieciom że Jezus przyszedł na świat aby ludziom
przynieśd zbawienie. Kolejna scena pokazała pasterzy, których anioł obudził i wysłał do Dzieciątka. Gdy pasterze
oddali pokłon Dzieciątku uczynili to także i trzej królowie którzy przynieśli dary ale tak jak usłyszeliśmy w homilii ks.
Janusza najważniejszy był właśnie ten pokłon.

Dzieci znów zapytały czemu Jezus przyszedł na ziemię gdzie ludzie go nie chcieli? Czy nie lepiej było pozostad w
niebie gdzie go wielbili anieli? Ale aniołowie wyjaśnili dzieciom że Jezus przyszedł na świat aby ludziom przynieśd
zbawienie.
Kolejna scena pokazała pasterzy, których anioł obudził i wysłał do Dzieciątka.. Gdy pasterze oddali pokłon
Dzieciątku uczynili to także i trzej królowie którzy przynieśli dary ale tak jak usłyszeliśmy w homilii ks. Janusza
najważniejszy był właśnie ten pokłon. Dary- złoto, bogactwa, skarby przeminą ale ważne jest aby pokłonid się przed
Jezusem i odejśd z czystym sercem i lepszym od betlejemskiego żłóbka. Po pokłonie trzech króli nasi chórzyści
czytali wiersze i życzenia. Jasełka zakończyły się gromkim „Bóg się rodzi” po którym aniołowie roznosili

opłatki wszystkim zebranym w kościele. Potem były oczywiście życzenia.
Obyśmy wzięli sobie do serca te, które były czytane podczas jasełek gdy do Dzieciątka w żłóbku zostały skierowane
słowa: „Pojednaj skłóconych, zwaśnionym rękę podaj, niech w naszych sercach Boży pokój zagości, naucz nas
dostrzec dobro, naucz pokory i naucz pięknej miłości”.
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Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i
Polsko-Amerykaoska Fundacja Wolności
ogłaszają ogólnopolski konkurs dotacyjny
„Seniorzy w akcji” skierowany do osób 55
+ i do par międzypokoleniowych (osoba
55+ i osoba do 30 lat), które chcą
zrealizowad projekt społeczny w oparciu o
osobiste pasje.
Ze środków konkursu przyznane zostaną
dotacje na realizację przedsięwzięd, które
angażują osoby starsze do działania na
rzecz otoczenia, promują współpracę
międzypokoleniową, a także sprzyjają
rozwojowi wolontariatu osób starszych.
Łączna pula środków przewidzianych na
dotacje wynosi 315 000 złotych. Udział w
konkursie daje możliwośd otrzymania
wsparcia finansowego w wysokości od
5000 do 12 000 zł. Zapraszamy do
składania listów intencyjnych do 31
marca 2011.
O dotacje mogą ubiegad się osoby 55 + i
pary międzypokoleniowe przy wsparciu
wybranej organizacji/instytucji działającej
nie dla zysku (np. Uniwersytet Trzeciego
Wieku, fundacje i stowarzyszenia, dom
kultury).
Regulamin konkursu i formularz listu
intencyjnego dostępny jest na stronie
www.seniorzywakcji.pl

Sami o sobie:
… i jasełka w Polanie cd..
Niech w roku, który jest nam na nowo dany umilkną wszelkie spory jakie trwały do tej pory, niech otworzą się
nasze serca, nasze oczy, abyśmy wokół siebie umieli dostrzec Twoją Mądrośd Panie i …Ciebie u drugiego
człowieka, jemu podarowad swój czas i dobre słowo, w prezencie dad uśmiech na który czeka.” Te piękne słowa
jak również cały tekst jasełek napisała jak zawsze pani Maria Faran.
Dziękuję jej serdecznie za pomysł, poświęcony czas i dbałośd o każdy szczegół a wszystkim, którzy zagrali w
przedstawieniu i pomogli je przygotowad również pragnę w tym miejscu gorąco podziękowad.
Autor tekstu Karolina Smoleoska

Partner w ramach "Edukacji finansowej
dla społeczności lokalnej" - grant 5000 zł
dla NGO - Regiony - Polska
Akademia Rodzinnych Finansów poszukuje
pięciu organizacji pozarządowych, które
wykażą największe doświadczenie oraz
inicjatywę w prowadzeniu projektów
edukacyjnych. Wybrane organizacje
przeprowadzą po pięd warsztatów
edukacji finansowej w ramach Akademii
Rodzinnych Finansów w terminie od 1
maja 2011 r. do 31 października 2011
oraz otrzymają grant w postaci 5000
złotych. Organizacje zostaną przeszkolone
przez ekspertów Akademii Rodzinnych
Finansów oraz otrzymają materiały
promocyjne i merytoryczne.
Organizacje zostaną wybrane na podstawie
ogólnodostępnego konkursu.
Zgłoszenia do konkursu można przesyład
od 1 do 31 marca 2011 roku. Formularz
zgłoszeniowy
oraz regulamin konkursu dostępne są na
stronie www.arf.edu.pl/konkurs
Akademia Rodzinnych Finansów jest
programem edukacyjnym prowadzonym
przez Provident Polska od 2007 roku.

Zdjęcia ks.Stanisław Gołyźniak
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Sami o sobie:
Wieści z realizacji projektu
”Zanim pójdziemy w świat daleki”
W okresie grudzieo – luty odbyło się 11 spotkao z młodzieżą nowosielecką, w tym 1 spotkanie w Fundacji
Bieszczadzkiej w Ustrzykach. Pozostałe 10 spotkao miało miejsce w świetlicy wiejskiej w Nowosielcach.
W styczniu i lutym młodzież uczestnicząca w projekcie odwiedziła prawie każdy dom w Nowosielcach, rozmawiała
ze starszymi mieszkaocami i pozyskała od nich fotografie.
Zebrano około 200 zdjęd od mieszkaoców. Zdjęcia zostały zeskanowane i zabezpieczone w formie elektronicznej.
Są one obecnie są opisywane (daty, miejsca, identyfikacja osób, zdarzeo itd.). Udało się znaleźd zdjęcie dobrze
zachowanej cerkwi w Nowosielcach! Najstarsze opisane zdjęcia pochodzą z lat 30tych. Wśród zebranych zdjęd
zaczynają rysowad się następujące kategorie tematyczne:
LUDZIE – niezwykli mieszkaocy: zdjęcia przed domem, zdjęcia z pielgrzymek, zdjęcia pamiątkowe itd.;
rzemieślnicy nowosieleccy, księża w parafii, siostry w parafii, nauczyciele, sołtysi wsi, pracownicy kopalni
w Ropience, itd.
UROCZYSTOŚCI I PRACA– Procesje na Boże Ciało, Procesje inne, Komunie Święte, Śluby, spotkania
towarzyskie, spotkania przy pracy ….
BUDYNKI – kościół, cerkiew, dwór, plebania, wartowniczka, szkoła
MIEJSCA - ogrody, drogi, pola, góry
W zbiórce zdjęd i informacji uczestniczyli również wszyscy członkowie Rady Projektu. Otrzymaliśmy od pana
Czesława Borsuka własnoręczny rysunek dworu w Nowosielcach, rysunek cerkwi w Nowosielcach, plan
zabudowao dworskich oraz plan zabudowao gospodarczych na Plebani w Nowosielcach. Pan Borsuk zebrał i
wysłał nam stare fotografie pozyskane od osób wysiedlonych z Nowosielec (mieszkających w Brzegu Dolnym),
zdjęcia własne oraz napisał własne wspomnienie o wsi. Od pana Tadeusza Markowicza otrzymaliśmy stare
fotografie oraz własne wspomnienie o wsi i dokumenty (m.in. świadectwa szkolne). Pan Markowicz przygotował
też listę wszystkich mieszkaoców wsi – stan na 1 września 1939 roku i naniósł je na współczesną mapę
geodezyjną wsi! Ksiądz Kazimierz wysłał nam informację o historii obrazu Matki Boskiej w ołtarzu głównym
Kościoła oraz informacje i zdjęcia o księdzu Józefie Dziedzicu. Paostwo Zofia i Stanisław Podolak przekazali wiele
zdjęd dotyczących wsi. Dodatkowo pan Stanisław ratuje dawne wyposażenie kościoła – lichtarze, krzyże z
chorągwi, Droga Krzyżowa. Pani Małgosia Derus – przesłała stare fotografie kościoła w Nowosielcach i wskazała
wiele adresów instytucji , w których warto szukad informacji o historii wsi; pomaga też w załatwieniu formalności
w związku z ubieganiem się o fundusze na renowację wyposażenia kościoła. Mieczysława Mazurczak – przekazała
zdjęcia dotyczące wsi, zebrała informacje od p. Tadeusza Markowicza i napisała własne wspomnienie o wsi.
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Jego głównym celem jest szerzenie wiedzy
i rozwijanie umiejętności potrzebnych do
efektywnego zarządzania domowym
budżetem. Eksperci Akademii podczas
praktycznych warsztatów pokazują w całej
Polsce, że można i warto odpowiedzialnie
zarządzad domowymi finansami.
Poprzez nawiązanie współpracy z
organizacjami pozarządowymi Akademia
Rodzinnych Finansów jeszcze efektywniej
będzie docierad do społeczności lokalnych,
które często mają ograniczony dostęp do
nowoczesnych narzędzi niezbędnych do
zarządzania domowym budżetem.
Podczas 42 warsztatów organizowanych w
całej Polsce wzięło już udział 1700 osób.
Mamy bogatą wiedzę i doświadczenie, w
jaki sposób kształtowad nawyki finansowe,
aby odpowiedzialnie i efektywnie
zarządzad domowymi finansami. Chcemy
dzielid się tą wiedzą z organizacjami
pozarządowymi, które zaszczepią idee
odpowiedzialności finansowej w
społecznościach lokalnych Zapraszamy do
udziału w konkursie wszystkie organizacje
pozarządowe z całej Polski, szczególnie te,
które mają już doświadczenie w
realizowaniu warsztatów edukacyjnych –
mówi Piotr Janiszewski, koordynator
programu Akademia Rodzinnych
Finansów..

Sami o sobie:

Ważne linki:

Wieści z realizacji projektu
”Zanim pójdziemy w świat daleki” cd..
Na podstawie zebranych zdjęd i wspomnieo pan Leszek Rejmaoski, artysta z Leska rozpoczął pracę nad
tworzeniem 3 rekonstrukcji budynków w miniaturze (do wys.30 cm): cerkiew z Nowosielec, dwór w Nowosielcach
i prawdopodobnie kościoła w Nowosielcach sprzed ostatniego remontu w 1993 roku.

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/

Fundacja Bieszczadzka
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
19 lutego w świetlicy wiejskiej miał miejsce wykład o historii wsi w Dolinie Wiaru, prowadzony przez Bogdana
Augustyna z Bieszczadzkiego Towarzystwa nad Zabytkami. W spotkaniu wzięli udział wszyscy młodzi uczestnicy
projektu (11 osób) oraz około 20-30 osób starszych z Nowosielec, z Chwaniowa, z Wojtkowej i z Wojtkówki.
Wykład trwał 2 godziny. Po wykładzie odbyła się dyskusja z mieszkaocami. Dzieo wcześniej, młodzi uczestnicy
projektu uprzątnęli świetlicę i przygotowali salę do wykładu.
Wysłano 6 listów z prośbą o dodatkowe informacje dotyczące historii naszej wsi i ew. o zdjęcia do następujących
instytucji: Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Archiwum Paostwowego w Sanoku, Instytutu Sztuki Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie, Archiwum Archidiecezji Przemyskiej
Archiwum Sióstr Służebniczek w Starej Wsi, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Krośnie.
Zakupiono i zabezpieczono materiały do makiety wsi. Makietę będzie wykonywad młodzież pod kierunkiem p.
Leszka Rejmaoskiego (kwiecieo/maj). Zakupiono z dotacji projektu żeliwny piec grzewczy do świetlicy oraz blachę
ocynkowaną izolującą piec od podłogi. Kupiono też brakujące wyposażenie do świetlicy m.in. kontakty
elektryczne, oświetlenie, przedłużacze, wycieraczki podłogowe, szczotki.
Autor Monika Mazurczak Kaczmaryk
Koordynator Projektu pt. "Zanim pójdziemy w świat daleki..."
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Doliny Wiaru
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www.fundacja.bieszczady.pl

Zaprosili nas:

1. Do Człuchowa i Debrzna na bezpłatne warsztaty przygotowane przez absolwentów i absolwentki Szkoły Trenerów
Organizacji Pozarządowych podczas dwudniowego wydarzenia szkoleniowego (24-25 marca 2011r) pod tytułem:
Przestrzenie Rozwoju Partycypacji Społecznej: wiedza, umiejętności, możliwości.
2. Regionalny Ośrodek EFS w Krośnie na szkolenie „ Projekty innowacyjne i ponadnarodowe w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki”
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