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1. Wydarzenia w GPZB: 

 Obchody Dnia Niepodległości w Polanie 11.11.2012 
 Projekt „Bieszczady 2.0. Rozwój zasobów organizacji dzięki TIK” 
 Projekt "Mały-Wielki Sportowiec" zrealizowany !!! 
 „PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY!” 

 
 

2. Biuletyn „Młode Bieszczady”: 

 Gimnazjum Średnia Wieś 
 Dzień Nauczyciela, a właściwie Święto Edukacji Narodowej w Lutowiskach 
 Gimnazjum w Birczy kibicuje Kolpingowi Jarosław 
 27 listopada w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Birczy „Andrzejkowe swawole” 
 

3. Konkursy dotacyjne i szkolenia 
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Długie, zimowe wieczory sprzyjają 

lekturze, liczymy więc na to, że ten 

podwójny numer Biuletynu Grupy 

Partnerskiej „Zielone Bieszczady” 

przeczytają Państwo z przyjemnością. 

Od tego numeru nasz biuletyn 

zawierać będzie w sobie kolejną część 

pod nazwą „Biuletyn Młode 

Bieszczady” .Teksty do tej części pisać 

będzie młodzież z 18-tu samorządów 

uczniowskich  gimnazjów 

bieszczadzkich, biorących udział          

w projekcie „Młode Bieszczady” 

finansowanego przez Szwajcarię         

w ramach szwajcarskiego programu 

współpracy z nowymi krajami 

członkowskimi Unii Europejskiej            

a realizowanym przez Fundację 

Bieszczadzką w partnerstwie                

z Centrum Doskonalenia Nauczycieli   

w Sanoku 

 
 Zespół Fundacji 

Bieszczadzkiej 

Wydarzenia w GPZB: 
Obchody Dnia Niepodległości w Polanie 11.11.2012 
 
11 listopada to wielkie święto i takim powinno być dla każdego Polaka. Dzień Niepodległości o którym staramy 
się zawsze w Polanie pamiętać. Tę pamięć trzeba przekazywać młodszemu pokoleniu i starać się ją zawsze 
pielęgnować. 
Tegoroczne obchody zbiegły się z oficjalnym zakończeniem projektu „Ocalić od zapomnienia- pozostawić po 
sobie ślad”. 
Uroczysta Msza Święta była koncelebrowana przez ks. proboszcza Stanisława Gołyźniaka oraz ks. dyrektora 
Jarosława Wnuka. Nie mogło na niej zabraknąć sztandaru Zespołu Szkół Salezjańskich w Polanie, który 
wprowadzili Norbert Dziubeła, Agnieszka Myślińska i Ola Wiercińska. Dary do ołtarza przyniosły reprezentantki 
polańskiej drużyny zuchowej: Karolina Oskorip i Marta Stępniewska. Na Mszy Świętej byli obecni także harcerze 
oraz reprezentacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanie w pięknych, wyjściowych mundurach. 
Swoją obecnością zaszczyciły nas pani Lucyna Sobańska wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej i pani Teresa 
Karabanowska skarbnik gminy Czarna. 
Po Mszy Świętej odmawiając różaniec za zmarłych udaliśmy się w procesji na teren dawnego placu kościelnego 
gdzie strażacy OSP Polana odczytali Apel Poległych a delegacje mieszkańców Polany, Urzędu Gminy Czarna, 
Fundacji Bieszczadzkiej oraz harcerzy i szkoły w Polanie złożyli kwiaty i zapalili znicze. 
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Wydarzenia w GPZB: 
Obchody Dnia Niepodległości w Polanie 11.11.2012 
 
Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w świetlicy wiejskiej. 
Najpierw odbyła się przepiękna akademia z udziałem dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz dorosłych.  
Następnie byliśmy świadkami finału konkursu: „Polana. Ocalić od zapomnienia – pozostawić po sobie ślad” 
organizowanego w ramach konkursu dzięki dotacji z programu „Działaj Lokalnie”VII- 2012 Polsko Amerykańskiej 
Fundacji Rozwoju. Pan Andrzej Majewski odpowiedzialny za przeprowadzenie tego historycznego konkursu o 
Polanie wcześniej w ramach szkolnych eliminacji wyłonił zwycięzcę szkoły podstawowej którym została Marta 
Stępniewska oraz zwycięzcę gimnazjum którym został Miłosz Smoleński. II miejsce w podstawówce zajęła Nina 
Smoleńska, a III Asia Stępniewska. W gimnazjum odpowiednio- II miejsce Zuzia Przybylska, III- Norbert Dziubeła. 
W świetlicy w pojedynku mistrzów zmagali się najlepsi Marta i Miłosz a tytuł Mistrza Zespołu Szkół Salezjańskich 
otrzymał Miłosz Smoleński. 
Wszyscy laureaci konkursu dostali pamiątkowe dyplomy i 
wspaniałe nagrody książkowe. 
W ramach projektu „Ocalić od zapomnienia- pozostawić po sobie 
ślad” przeprowadzony był również konkurs plastyczny który 
zorganizowała pani Hanna Myślińska. 
Dzieci spotykały się na plenerach malarskich gdzie pod czujnym 
okiem pani Hani wykonywały wspaniałe prace plastyczne. Część z 
nich powstała też na zajęciach plastycznych w szkole. Pani 
Dominika Podstawska w imieniu pani Hanny Myślińskiej 
przekazała zwycięzcom nagrody. W podstawówce I miejsce zajęła 
Karolina Oskorip, II Sebastian Koncewicz, III- Asia Stępniewska, 
wyróżnienie Zosia Myślińska, Wika Borzęcka. 
W gimnazjum I miejsce zajął Patryk Koncewicz, II- Ola Wiercińska, 
III Wojtek Borzęcki, wyróżnienie- Izabela Borzęcka, Dawid 
Koncewicz. 
Obydwa konkursy były częścią projektu „Ocalić od zapomnienia- 
pozostawić po sobie ślad”. Był to konkurs grantowy w ramach 
Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. Projekt finansowany był ze środków Programu „Działaj 
Lokalnie VII” oraz Funduszu Grupy  
Partnerskiej „Zielone Bieszczady” utworzonego ze środków gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Ustrzyki Dolne, 
Zagórz, Solina.  
 

 

 

Ważne dla organizacji, 
które chcą realizować  

projekty z FIO 
 
 

Szanowni Państwo 
 
W związku z upływającym terminem 
otwartego konkursu ofert na najlepsze 
projekty dofinansowywane w 2013 r. 
(14.01.2013) ze środków krajowego 
Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO),  
Fundacja Akademia Obywatelska 
serdecznie zaprasza wszystkie organizacje 
pozarządowe z terenu województwa 
podkarpackiego zainteresowane 
składaniem wniosków na bezpłatne 
doradztwo.  
W ramach doradztwa będą mogli 
Państwo skonsultować swoje pomysły 
oraz poprawić napisane już wnioski. 

 

Doradztwo jest bezpłatne i przeznaczone 
dla wszystkich organizacji pozarządowych 
nieprowadzących działalności 
gospodarczej z terenu województwa 
podkarpackiego. 

 

Poniżej link do konkursu FIO:  
http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,
1191.html 

 

 

http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,1191.html
http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,1191.html
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Wydarzenia w GPZB: 
Obchody Dnia Niepodległości w Polanie 11.11.2012 
 

Prócz konkursów w ramach projektu ksiądz Damian nagrodził także laureatów jeszcze jednego konkursu 
historycznego przeprowadzonego w szkole. 
Był to konkurs organizowany w roku Piotra Skargi ogłoszonym przez Sejm Polski w 400 rocznicę jego śmierci, 
która przypada właśnie w roku 2012.. I miejsce zajął Miłosz Smoleński, II Ola Wiercińska, III Witold Michno, IV 
Norbert Dziubeła. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urzeczona akademią i całymi obchodami Święta 
Niepodległości głos zabrała pani Lucyna Sobańska 
koordynator Programu Działaj Lokalnie na naszym 
terenie. 
Powiedziała, że będąc w Polanie już kolejny raz jest 
zachwycona organizacją obchodów 11 listopada w 
naszej wsi. Stwierdziła, że to piękne w dzisiejszych 
czasach iż przekazujemy młodzieży wartości 
patriotyczne i uczymy miłości do naszej Ojczyzny. 
Po zmaganiach konkursowych nadszedł czas na 
posilenie się domowym ciastem z kawą i herbatą.  
 
 
 
 

 
 
W celu umówienia doradztwa prosimy o 
kontakt na podany numer telefonu lub 
adres e-mail: 
 
Maria Pieniążek  
Kom: 600 808 403 
Email: 
m.pieniazek@akademiaobywatelska.eu 
 
 
Liczba miejsc ograniczona. 

 
 
 
DOBROCZYŃCA ROKU !!!! 
 

 

 
 

"Dobroczyńca Roku” rozwiązuje 
problemy innych w bardzo konkretny 
sposób - niosąc faktyczną pomoc. 
Jeśli znasz taką DOBRĄ firmę lub 
jesteś DOBRĄ firmą to zgłoś ją do 
Konkursu „Dobroczyńca Roku” w 
odpowiedniej kategorii! 

 

mailto:m.pieniazek@akademiaobywatelska.eu
http://www.facebook.com/DobroczyncaRoku
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Wydarzenia w GPZB: 
Obchody Dnia Niepodległości w Polanie 11.11.2012 
 

Wreszcie można też było obejrzeć wspaniałą wystawę fotograficzną pt.: „Polana jaka była jaka jest” 
przygotowaną przez panią Hannę Myślińską przy ogromnej pomocy pani Marii Faran w ramach projektu „Ocalić 
od zapomnienia”. Wystawa pokazująca współczesne i archiwalne zdjęcia Polany i jej mieszkańców wzbudziła 
spore zainteresowanie tak samo jak przygotowana przez pana Witolda Smoleńskiego i panią Marię Faran oraz 
dawnych i obecnych mieszkańców historyczna mapa „Śladami przodków” pokazująca zabudowania dawnych 
mieszkańców Polany. 

Ta uroczystość nie mogłaby się tak wspaniale udać bez pomocy wielu osób. Za ogromne zaangażowanie 
dziękujemy 
Księżom Salezjanom za uroczystą i intencyjną mszę oraz wszelką pomoc w realizacji uroczystości, 
Panu Andrzejowi Majewskiemu za przygotowanie uroczystości i jej poprowadzenie, 
Wójtowi gminy Czarna panu Marcinowi Rogackiemu i pracownikom Urzędu Gminy Czarna zwłaszcza Paniom 
Teresie Karabanowskiej, Iwonie Michalewskiej i Urszuli Pisarskiej-Plezia za wsparcie i pomoc w realizacji projektu 
„Ocalić od zapomnienia pozostawić po sobie ślad” 
Paniom : Marii Faran, Annie Rzeszowskiej i Annie Stępniewskiej za  przygotowanie całej inscenizacji,  
Paniom : Annie Rzeszowskiej, Czesławie Gazda i Lidii Wiercińskiej za  przygotowanie dekoracji scenicznych,  
Pani Hannie Myślińskiej za przygotowanie wystawy fotograficznej wraz  z konkursowymi pracami uczniów naszej 
szkoły, 
Panu Witoldowi Smoleńskiemu za przygotowanie historycznej mapy, wszystkim, którzy brali udział w realizacji 
projektu :  „Ocalić od zapomnienia ― pozostawić po sobie ślad ‘’  
 Strażakom OSP Polana za wspólne poprowadzenie apelu, 
pocztowi sztandarowemu Zespołu Szkół Salezjańskich w Polanie, 
 pani Bernadecie Szkarłat za przygotowanie plakatów i dyplomów, 
całemu zespołowi biorącemu udział w akademii : 
Paniom : Annie Rzeszowskiej, Annie Stępniewskiej, Marceli Ostrowskiej, 
- gimnazjalistom : Justynie Szczygieł, Zuzi Przybylskiej, Oli Wiercińskiej, Norbertowi Dziubeła, Dawidowi 
Koncewicz , Miłoszowi Smoleńskiemu i Michałowi Rzeszowskiemu oraz uczniom klas czwartej ze Szkoły 
Podstawowej : Asi Stępniewskiej, Kacprowi Podstawskiemu, Zosi Myślińskiej, Wiki Borzęckiej, Sebastianowi 
Koncewicz , Oli Oskorip oraz Irence Zięba z klasy szóstej, rodzicom-Lidii Wiercińskiej, Agnieszce Oskorip za 
przygotowanie poczęstunku oraz za upieczenie ciast Lidii Wiercińskiej, Agnieszce Oskorip, Agacie Hermanowicz, 
Danucie Maj, Grażynie Borzęckiej, Lesi Zięba, Małgorzacie Majewskiej, Agnieszce Myślińskiej 
 wszystkim mieszkańcom i gościom przybyłym na naszą uroczystość.  
 
Autor tekstu i zdjęć Karolina Smoleńska 
 
 

 
„Dobroczyńca Roku” w całej Polsce szuka 
lokalnych i ogólnopolskich bohaterów, 
przedstawicieli małych  i dużych firm, 
którzy czują, że muszą zrobić coś 
ważnego, dobrego. I robią to! Pokażmy, 
że Polacy potrafią nagrodzić firmę za 
czynione przez nią dobro dokładnie tak 
samo, jak za nowy, ułatwiający im życie 
produkt  

 
 

Na zgłoszenia czekamy do 31 

stycznia 2013 roku na stronie 

www.dobroczyncaroku.pl 

 

 

 
Kategorie konkursowe: 

 Współpraca firmy z organizacją 

pozarządową - firmę do Konkursu 

może zgłosić organizacja 

pozarządowa. 

 Lokalne zaangażowanie 

społeczne firmy - firmę zgłasza 

organizacja pozarządowa, 

uczestnicząca w Programie 

Działaj Lokalnie (ODL) lub 

instytucje korzystające z pomocy 

ODL.  

 

http://www.dobroczyncaroku.pl/
http://dobroczyncaroku.pl/
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Wydarzenia w GPZB: 
Projekt „Bieszczady 2.0. Rozwój zasobów organizacji dzięki TIK” 

5 grudnia br. W Ustrzykach Dolnych w siedzibie Muzeum Młynarstwa i Wsi odbyło się spotkanie podsumowujące 
projekt „Bieszczady 2.0. Rozwój zasobów organizacji dzięki TIK”  

Organizatorem projektu była Fundacja Dobra Sieć, Partnerem publiczno-społecznym Urząd Miejski w Ustrzykach 
Dolnych, Partnerem nieformalnym Fundacja Bieszczadzka.          Projekt finansowany był ze środków Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich FIO Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Podczas spotkania zaprezentowane zostały rezultaty projektu a uczestnikom rozdane publikacje i certyfikaty 
zaświadczające o udziale w nim. 
Głównym celem projektu było dostarczenie uczestnikom solidnych umiejętności praktycznego wykorzystania 
nowoczesnych technologii w działalności organizacji, które reprezentowali. Do projektu zgłosiło się 30 osób z 
organizacji pozarządowych z całego województwa podkarpackiego ( od Cisnej po Przemyśl i Sandomierz) 
Projekt rozpoczął  się dwudniowym szkoleniem, składającym się z czterech bloków tematycznych w trakcie 
których uczestnicy poznali: 

 Jak funkcjonuje model współpracy z wolontariuszami i e-wolontariuszami  ?  

 Jak pozyskiwać środki na działalność organizacji z wykorzystaniem Internetu ?  

 Jak powinna wyglądać komunikacja działań organizacji pozarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
social media ? 

 Jak wykorzystywać nowe technologie (Internet, IT) w codziennej pracy organizacji pozarządowych? 
Każdy moduł szkoleniowy składał się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej, opartej o aktywną pracę 
przy komputerze. 
W kolejnej części projektu uczestnicy pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w wirtualnym kursie 
na platformie e-learningowej oraz realizację zadań praktycznych w swoich społecznościach lokalnych. Przez cały 
czas uczestników wspierali będą mentorzy lokalni oraz eksperci. 
W październiku odbył się w Ustrzykach Dolnych  z udziałem Pawła Łukasiaka warsztat praktyczny, na którym 
uczestnicy projektu, we współpracy z ekspertem, stworzyli dla swoich organizacji strategie pozyskania 
kluczowych kapitałów w oparciu o wykorzystanie technologii TIK.  
 
 

 

 Strategia społecznego 

zaangażowania firmy - firma lub 

utworzona przez nią fundacja 

zgłasza się sama. 

 Wolontariat pracowniczy - firma 

może być zgłoszona przez jej 

pracowników lub zgłosić się 

sama. 

 
Chcesz zgłosić „Dobroczyńcę Roku 2012”? 
Wejdź na stronę 
www.dobroczyncaroku.pl, uważnie 
przeczytaj Regulamin i wypełnij wniosek. 
 
Obejrzyj spot Konkursu, by dowiedzieć 
się 
więcej:http://www.youtube.com/watch?
v=u2Aal0I3FLY 

 

 
 

 

 

 

 

http://dobroczyncaroku.pl/
http://www.youtube.com/watch?v=u2Aal0I3FLY
http://www.youtube.com/watch?v=u2Aal0I3FLY
http://www.youtube.com/watch?v=u2Aal0I3FLY
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Wydarzenia w GPZB: 
Projekt „Bieszczady 2.0. Rozwój zasobów organizacji dzięki TIK” 

 
Podczas podsumowania wszyscy uczestnicy otrzymali też powstałą w ramach projektu publikację, stanowiącą 
kompendium wiedzy oraz instruktaż praktyczny, składający się z części teoretycznej (tekstów eksperckich) oraz z 
części praktycznej, zawierającej opisy działań zrealizowanych przez uczestników projektu w społecznościach 
lokalnych wraz z dokumentacją zdjęciową.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Wartością dodaną projektu były bezsprzecznie nowo 
nawiązane kontakty pomiędzy uczestnikami, ich organizacjami 
i wzajemna wymiana doświadczeń. 
Wszystkim zainteresowanym ukończeniem bezpłatnego kursu 
z e-wolontariatu podajemy adres 

 http://kurs.e-wolontariat.pl/pl/course/ .  
 
Warto skorzystać! 
 
Autor zdjęć: Tadeusz Piorunik 

Tekst: redakcja 
 
 

 

Fundacjo, nie przegap 

terminu: 31 grudnia 

2012  

 

Zbliża się koniec roku. 

Przypominamy, że dla fundacji 

oznacza to obowiązek złożenia 

do właściwego ministra 

sprawozdania z ich działalności 

w 2011 r. 

 

Fundacje mają obowiązek złożyć 
sprawozdanie według wzoru określonego 
w Rozporządzeniu MS z dn. 8 maja 2001 
r. w sprawie ramowego zakresu 
sprawozdania z działalności fundacji (Dz. 
U. Nr 50, poz. 529) za rok poprzedni do 
odpowiedniego ministra wskazanego w 
swoim statucie, który sprawuje nadzór 
nad ich działalnością. O sprawozdaniach 
czytaj w poradnik.ngo.pl. 

 
 

 

 

 

 

 

http://kurs.e-wolontariat.pl/pl/course/
http://poradnik.ngo.pl/files/poradnik.ngo.pl/public/akty_prawne/fundacja_sprawozdanie_rozp.doc
http://poradnik.ngo.pl/files/poradnik.ngo.pl/public/akty_prawne/fundacja_sprawozdanie_rozp.doc
http://poradnik.ngo.pl/files/poradnik.ngo.pl/public/akty_prawne/fundacja_sprawozdanie_rozp.doc
http://poradnik.ngo.pl/files/poradnik.ngo.pl/public/akty_prawne/fundacja_sprawozdanie_rozp.doc
http://poradnik.ngo.pl/x/443010
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Wydarzenia w GPZB: 
Projekt "Mały-Wielki Sportowiec" zrealizowany !!! 

 
 Grupa nieformalna założona przy Zespole szkół Nr 1 w Ustrzykach Dolnych 
realizowała w ramach programu Działaj Lokalnie VII -  Polsko Amerykańskiej Fundacji  
Wolności projekt   "Mały-Wielki Sportowiec". Projekt   miał na celu założenie grupy 
Cheerleaders oraz zorganizowanie Spartakiady przedszkolaków z okolicznych 
placówek na Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych, przede wszystkim zaś, miał 
zrzeszyć młodych ludzi i zachęcić ich do aktywnego spędzania wolnego czasu, 
uprawiania sportu, zdrowej rywalizacji i aktywnego dopingu podczas imprez 
sportowych. W celu zrealizowania powyższych założeń już wiosną został 
przeprowadzony nabór do szkolnej grupy Cheerleaders a następnie rozpoczęto 
treningi oraz tworzenie układów choreograficznych. Już w czerwcu zespół miał swój 
debiut podczas Promocji Szkoły, gdzie spotkał się z dużym uznaniem wśród lokalnej 
społeczności. Dzięki uzyskanym środkom finansowym z projektu zakupiono 
profesjonalne stroje oraz pompony a we wrześniu zorganizowano profesjonalne 
warsztaty taneczne z choreografem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolejnym celem była organizacja Spartakiady dla przedszkolaków. Zaproszono wszystkie przedszkola z 
okolicznych placówek, w rezultacie w rywalizacji uczestniczyło osiem drużyn. Bardzo licznie przybyły osoby 
towarzyszące małym sportowcom, które świetnie wspierały swoim dopingiem. Rywalizację rozpoczęto piosenką 
"Do przodu Polsko". 
 

Ponieważ ani w ustawie o fundacjach, ani 
w rozporządzeniu dotyczącym 
przygotowania sprawozdania nie został 
określony dokładny termin jego złożenia, 
przyjmuje się, że sprawozdanie trzeba 
złożyć do końca roku kalendarzowego 
(np. za 2011 r. do końca 2012 r.). Czasem 
ministerstwa żądają sprawozdań 
wcześniej, dlatego warto to sprawdzić, 
np. na stronie internetowej danego 
ministerstwa. 

 przedruk z ngo.pl / wiadomości  

 

Bezpłatne studia 

podyplomowe ze 

standardów działania 

NGO 

Dla kogo? Dla kadry zarządzającej 
NGO z terenu całej Polski, chcącej 
podnieść wiedzę z zakresu organizacji 
standardów działania instytucji III 
sektora. Kiedy? Rekrutacja do II 
edycji studiów odbywa się w sposób 
ciągły od 29 października 2012 r. do 
18 stycznia 2013 r. Gdzie? Wyższa 
Szkoła Przedsiębiorczości i 
Administracji w Lublinie - 
www.ngo.wspa.pl. 

 
 

 

 

 

http://ngo.pl/
http://wiadomosci.ngo.pl/
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Wydarzenia w GPZB: 
Projekt "Mały-Wielki Sportowiec" zrealizowany !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rywalizację zakończono poczęstunkiem, zabawą taneczną oraz 
rozdaniem nagród podczas której "Mali - Przyszli - Wielcy Sportowcy" 
otrzymali swoje pierwsze w życiu medale. 

Cele projektu zostały w pełni osiągnięte i odbiły się szerokim echem wśród lokalnej społeczności, zespół 
Cheerleaders znany jest już w całej okolicy, z dnia na dzień spływają kolejne propozycje występów, uatrakcyjniają 
prawie każde rozgrywki sportowe, imprezy charytatywne oraz kulturalne. W przyszłości planowane jest 
poszerzenie działalności zespołu i utworzenie młodszych grup Cheerleaders. 

 
Autor tekstu i zdjęć:  Katarzyna Józefek Harsze 
 
 
 
 
 

 

Nabór na II edycję bezpłatnych studiów 
podyplomowych ze standardów 
działania organizacji III sektora! 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i 
Administracji w Lublinie informuje, że 
rozpoczyna nabór na II edycję 
bezpłatnych studiów podyplomowych dla 
kadr zarządzających organizacjami 
trzeciego sektora w ramach projektu 
„Standardy działania III sektora – 
executive education dla kadr NGO”, 
współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Kapitał Łudzki, Priorytet V 
Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój 
potencjału trzeciego sektora, 
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu 
obywatelskiego. 

Rekrutacja do projektu odbywa się w 
sposób ciągły od 29 października 
2012 r. do 18 stycznia 2013 r. (II 
edycja). 

Studia podyplomowe dedykowane są 
kadrze zarządzającej NGO z całej 
Polski, chcącej podnieść wiedzę z 
zakresu organizacji, funkcjonowania i 
wprowadzania standardów działania 
instytucji III sektora 
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Wydarzenia w GPZB: 
 
„PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY!” 
 

W związku z rozpoczęciem naboru do projektu „PRACA 
NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK 
PRACY!” zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie 
informacji na temat projektu wśród osób 
zainteresowanych skorzystaniem z bezpłatnego 
wsparcia w zakresie samo-zatrudnienia z Działania 6.2 
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 
Nasz projekt skierowany jest do osób: w wieku od 18 
do 25 roku życia; I nabór do udziału w projekcie trwa 
od 03.12.2012 do 08.01.2013 r. (przerwa w terminie 
24.12.2012 – 01.01.2013). 
W załączeniu ogólne informacje o projekcie oraz 
plakat i ulotka promujące projekt. 
 
Dziękujemy za pomoc w rozpowszechnianiu 
informacji. 
Z poważaniem 
Anna Kubas 
 
Projekt: „PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ 
WEJŚCIA NA RYNEK PRACY!” 
 
 
 
 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" 
ul. Gałęzowskiego 6/319 
35-074 Rzeszów 
tel. 17 862 34 93 
www.procarpathia.pl 

 
Studia mają na celu przekazanie 
konkretnej wiedzy na temat 
zarządzania organizacjami 
pozarządowymi, ich funkcjonowania 
oraz współpracy z sektorem 
publicznym i biznesem. Studia 
przekazują umiejętność tworzenia, 
kierowania i pracy w organizacji 
pozarządowej oraz przygotowują do 
wprowadzenia standardów działania. 

W ramach projektu oferujemy: 

 udział w bezpłatnych studiach 

podyplomowych, 

 częściowy zwrot kosztów 

dojazdu i zakwaterowania, 

 materiały dydaktyczne i 

szkoleniowe, 

 wyżywienie, 

 wsparcie coachingowe, 

 wyjazdy studyjne do 

organizacji NGO 

uczestniczących w projekcie, 

 zjazdy stacjonarne w siedzibie 

WSPA oraz zjazdy wyjazdowe. 

Postępowanie rekrutacyjne:    
Kandydat na studia po zapoznaniu się z 
kryteriami rekrutacyjnymi oraz 
obowiązującymi dokumentami 

 

 

 

file:///C:/Users/Lucyna/Desktop/Biulety%20listopad-grudzien/www.procarpathia.pl
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
Gimnazjum Średnia Wieś 

Dnia trzeciego września roku bieżącego,  
Uczniowie przybyli do gimnazjum tego 
i chociaż wakacji trochę było szkoda, 
 cieszyła się każda duszyczka młoda.  
W rytmach afrykańskich nasi przyjaciele, Akademią 
przekazali nam radości wiele 

 

 
 
 
 
 

 
 
W dniu 5 października odbyło się w naszym 
Gimnazjum pasowanie na ucznia. Część artystyczna 
została przygotowana przez samorząd uczniowski. 
 Uroczystość poprowadziła przewodnicząca samorządu 
szkolnego Emilka Łuczejko.  

 

 
W Dniu Edukacji Narodowej odbyła się uroczysta akademia. 
W części artystycznej zaprezentowali się członkowie 
samorządu szkolnego. Nie rzucano pomidorami, dlatego 
występy zostały zaliczone do udanych. Duże  wrażenie 
wywarł  układ taneczny gimnazjalistek. Uroczystość 
przygotowała opiekunka samorządu szkolnego  Krystyna 
Gąska . 

 

 
 

zobowiązany jest do wypełnienia 
formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie 
www.ngo.wspa.pl w formie 
elektronicznej. Po otrzymaniu 
informacji zwrotnej na adres e-mail, 
kandydat wypełnia załączone druki i 
wraz z kompletem dokumentów 
dostarcza do Biura Projektu w 
terminie do 14 dni.              
Wymagane dokumenty (do pobrania 
na stronie www projektu): 

1. Kwestionariusz osobowy, 

2. Oświadczenie o zamieszkaniu 

na terenie Polski, 

3. Oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, 

4. Kopia dyplomu (oryginał do 

wglądu), 

5. 2 zdjęcia, 

6. Wypis z KRS, nadający imienne 

uprawnienie zarządcze (nie 

może być wystawiony 

wcześniej niż na miesiąc przed 

złożeniem dokumentów). 

Więcej informacji: 

www.ngo.wspa.pl oraz pod nr 

telefonu: 81 740 84 74. 

 
 
 

 

 

 

http://www.ngo.wspa.pl/
http://www.ngo.wspa.pl/
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
Gimnazjum Średnia Wieś 
 

W dniu 9 listopada w naszej szkole odbyła się akademia z okazji 
Narodowego Święta  Niepodległości. Występ przeplatany był 
piosenkami oraz poezją o tematyce patriotycznej. Zachwycał i 
wzruszał nie tylko przygotowany repertuar , ale także świetne 
wykonawstwo solistów oraz recytatorów.   Wszyscy byli pod 
wrażeniem wspaniałego przekazu patriotycznego w wykonaniu 
naszych uczniów. Uroczystość przygotował nauczyciel historii 
Janusz Żaczek 
 
 
 
 
 
 

14 listopada chętni uczniowie wyruszyli na mecz Asseco 
Resovia RZESZÓW – Bre Banca Lannutti CUNEO. Z 
zapartym tchem śledzili grę swoich idoli i mimo porażki 
gospodarzy wracali do domów bardzo zadowoleni, 
szczególnie, że każdy z nich dostał przynajmniej kilka 
autografów. Wyjazd zorganizował nauczyciel 
wychowania fizycznego Dariusz Kotyła 
 
 
 

Tradycyjnie, pod koniec roku w Zespole Szkół 
Samorządowych w Średniej Wsi rozgrywany jest turniej 
tenisa stołowego o Puchar Dyrektora Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w Lesku.   W dniu 27 listopada 2012 r.  w 
hali sportowej  rywalizowało 54  tenisistów  amatorów 
reprezentujących różne  miejscowości powiatu leskiego i 
sanockiego. Zawody rozegrano  w dwóch kategoriach 
wiekowych: do 16 lat (dziewczęta i chłopcy) i powyżej 16 
lat (kobiety i mężczyźni). 

 

Zostań lokalnym 

koorydnatorem 

projektu "Bądź 

Solidarny w 

Potrzebie" - Cała 

Polska  

Poszukujemy ludzi: 

 łatwo nawiązujących kontakty, 

 umiejących organizować czas 

swój i innych, 

 odpowiedzialnych i 

samodzielnych, 

 ze znajomością obsługi 

komputera, pakietu MS Office i 

dostępem do Internetu, 

 otwartych na zmiany, a przede 

wszystkim pełnych pasji. 

 

Oferujemy Ci: 

 bezpłatne szkolenia, 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
Gimnazjum Średnia Wieś 
 

Kategorię juniorek zdominowały gimnazjalistki ze Średniej Wsi. Pierwsze miejsce zajęła Alicja Kolinczat, 
drugie Milena Czech i trzecie Kinga Giefert. W kategorii juniorów zwycięstwo odniósł Piotr Pytlowany z Sanoka, a 
kolejne miejsca zajęli Sylwester Feńczak z Dziurdziowa i Bartosz Gołda z Nagórzan. Seniorki rozdzieliły miejsca w 
kolejności: Monika Kucharyk (Średnia Wieś), Elżbieta Żmuda (Brzozów) i Weronika Kucharyk (Średnia Wieś). W 
kategorii seniorów pierwsze miejsce przypadło w udziale Krzysztofowi Żyłce z Sanoka, który w finale 
pokonał dwukrotnego zwycięzcę tego turnieju Artura Gratkowskiego z Sanoka.  Trzecie miejsce na podium 
zdobył Kamil Królicki reprezentujący Nagórzany. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Krzysztof Żyłka,  grając na 
wózku inwalidzkim (reprezentuje IKS Tarnobrzeg) bez problemu pokonał swoich rywali, co świadczy o jego 
wysokich umiejętnościach sportowych. 

 
 

 

 
Coraz bliżej święta! Świadczy o tym szczególnie 
piękna gazetka wykonana techniką kolażu, 
przygotowana przez uczennice z sekcji artystycznej : 
Dorotę Migielicz, Natalię Rajchel i Kornelię Bober. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autor tekstu Robert Miszczak 
Autor zdjęć Janusz Skrajny 

 możliwość zdobycia 

doświadczenia w zarządzaniu 

projektem, zespołem, itp., 

 szansę na realną pomoc osobom 

w Twoim środowisku, 

 radość z pomagania 

potrzebującym oraz ze 

współtworzenia szerokiej akcji 

społecznej, 

 możliwość poznaniu wielu 

ciekawych ludzi, wśród których z 

pewnością znajdziesz przyjaciół, 

 zaświadczenie potwierdzające 

wykonaną pracę 

wolontarystyczną, 

 możliwość uzyskania zwrotu 

kosztów ponoszonych podczas 

współpracy, 

 merytoryczne wsparcie 

ogólnopolskiego koordynatora 

projektu. 

Jako koordynator będziesz 
odpowiedzialny/-a za: 

 rekrutację i szkolenie 

wolontariuszy, 

 zarządzanie zespołem, 

 współpracę z instytucjami i 
partnerami wspierającymi akcję, 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
Dzień Nauczyciela, a właściwie Święto Edukacji Narodowej w Lutowiskach 

 
Dzień Nauczyciela, a właściwie Święto Edukacji Narodowej obchodzimy w Polsce 14 października. Art. 74. 

z dnia 26 stycznia 1982 roku (mówi): W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października 
każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich 
pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. 

Dzień Nauczyciela obchodzony jest na całym świecie w różnych dniach, jednak World Teacher's Day 
(Światowy Dzień Nauczyciela) pod patronatem UNESCO obchodzony jest od 1994 roku w dniu 5 października. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akademie z okazji Dnia Nauczyciela odbywają się tego dnia w każdej szkole i są okazją do podziękowania za trud 
oraz kształcenie nowych i coraz to nowszych pokoleń. 
 

 

 organizowanie i prowadzenie 

zbiórek publicznych na swoim 

terenie, 

 ścisłą współpracę i wymianę 

informacji z ogólnopolskim 

koordynatorem projektu. 

Jeśli jesteś zainteresowany taką 
współpracą, to jeszcze dziś wyślij swoje 
zgłoszenie na adres mailowy: 
wolontariat@chsch.pl.  

Mile widziane CV oraz referencje 
potwierdzające umiejętności potrzebne 
na tym stanowisku. 

( www.ngo.pl) 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
Dzień Nauczyciela, a właściwie Święto Edukacji Narodowej w Lutowiskach 
 

W Zespole Szkół w Lutowiskach Panie Edyta Pereślucha i Małgorzata Fedorowicz oraz Pan Piotr Florek, 
aby był to dzień niezapomniany dla pedagogów tutejszej szkoły, przygotowali wspaniały program artystyczny z 
udziałem uczniów klasy V i  VI szkoły podstawowej oraz I, II i III gimnazjum. Niektóre słowa utkwią i pedagogom, i 
rodzicom, i uczniom na długo w pamięci: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Życzymy Wam i sobie, by ziarno rzucane, do duszy 
naszej nie szło na marne i powołanie w tej pracy 
potrzebne było cierpliwe i zawsze ofiarne.” 
 Łezka zakręciła się nie jednemu w oku, ale o wiele, 
wiele więcej było zabawy, śmiechu oraz śpiewu. Na 
zakończenie Pan Wójt Gminy Lutowiska Krzysztof Mróz, 
Pani Dyrektor Zespołu Szkół Marta Polechońska oraz 
Przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Skotnik 
uroczyście podziękowali wszystkim nauczycielom za 
pasję, troskę, a także codzienne serce wkładane w 
pracę. 
Uczniowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali dla swoich nauczycieli gliniane figurki ze znakami zodiaku 
oraz piękne gazetki ścienne. 
 
Członkowie Samorządu Uczniowskiego:  Maciej Skuza, Wojciech Pełdiak 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego:  Edyta Pereślucha 

Jak udokumentować 

pracę wolontariusza w 

projekcie?  

Bardzo wiele stowarzyszeń i 
fundacji korzysta z pomocy 
wolontariuszy. Od niedawna 
mogą ich pracę oszacować (np. 
wg stawek rynkowych) i wpisać 
do wniosku – do budżetu 
projektu jako swój wkład własny 
finansowy. Jak należy 
udokumentować to, że 
organizacji pomagali 
wolontariusze, by nie mieć 
potem kłopotów z rozliczeniem 
projektu? 

Dokumentacja od strony finansowej 
Od 2011 roku obowiązuje nowe 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej dotyczące dotacji 
(Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w 
sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru 
umowy dotyczących realizacji zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania). Określa ono 
m.in. to, jak wygląda formularz, na jakim 
organizacje pozarządowe składają 
wnioski o dotacje do samorządów 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

Gimnazjum w Birczy kibicuje Kolpingowi Jarosław 
 

Nasze gimnazjum ma spore osiągnięcia w tenisie stołowym, więc gdy uczniowie wyszli z propozycją 
zorganizowania wyjazdu na mecz do Jarosławia znalazło się wielu chętnych, a dyrekcja i nauczyciele byli gotowi 
służyć radą i pomocą . Tak więc  w dniu 12.11.2012 r. uczniowie naszej szkoły wybrali się do Jarosławia na mecz 
tenisa stołowego. Był to mecz Superligi:  Frac Kolping Jarosław  – Olimpia-Unia Grudziądz. Razem z naszymi 
opiekunami wyjechaliśmy o godz. 15: 30  z Birczy za godzinę byliśmy już na wielkiej hali sportowej.  Przez cały 
mecz dzielnie kibicowaliśmy drużynie i wspieraliśmy sportowców. Po drugim pojedynku każdy z uczniów szkoły 
otrzymał pamiątkowego ping ponga podpisanego przez mistrza Polski popularnego "Wandżiego", który 
występuje w Kolpingu i jest indywidualnym mistrzem Polski w tenisie stołowym. Trzeba dodać, że mecz 
transmitowany był na żywo przez TVP Sport, co było dla nas niezwykłym przeżyciem. Przez całe spotkanie 
prezentowaliśmy swój transparent "Gimnazjum w Birczy kibicuje Kolpingowi" i zarazem była to świetna promocja 
dla naszej szkoły. Mecz był bardzo zacięty i emocjonujący, co wywołało wielkie zadowolenie wśród naszych 
uczniów. Po meczu mieliśmy okazję spotkać się z zawodnikami Kolpingu. Dostaliśmy także autograf na piłeczce 
pingpongowej od Wang Zeng Yi i mogliśmy z nim przez chwilę porozmawiać. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz 
będziemy mogli zobaczyć tak emocjonujący mecz. Szkoda tylko że Kolping pomimo ambitnej gry uległ najlepszej 
polskiej drużynie 1:3, a jedyny punkt zdobył niezawodny "Wandżi". 
 
 

Nowością jest w nim m.in. możliwość 
uwzględnienia pracy społecznej członków 
stowarzyszeń  i wolontariuszy w 
finansowym wkładzie własnym. Inaczej 
mówiąc: do kosztorysu, po stronie 
kosztów organizacji, można (do 
wysokości określonej zazwyczaj w 
warunkach konkursu) wpisać oszacowaną 
wartość pracy społecznej lub 
wolontariackiej. 
 

Praca społeczna lub wolontariacka staje 
się zatem takim samym kosztem, jak np. 
zakup usługi. Dlatego należy ją jakoś 
udokumentować. Najlepszym wyjściem 
jest podpisanie umowy lub porozumienia 
o współpracy z wolontariuszem (lub 
członkiem stowarzyszenia). 

W przepisach prawa nie ma wzoru takiej 
umowy, jednak, aby spełniała ona swe 
funkcje, powinna zawierać: datę i miejsce 
zawarcia porozumienia, dane 
wolontariusza (lub członka 
stowarzyszenia), dane organizacji, która 
zawiera umowę, zakres pracy, jej 
szacunkową wartość (np. wg stawek 
rynkowych), czas jej wykonywania (np. 
liczba godzin). 

W umowie mogą znaleźć się też zapisy 
wyjaśniające, czy organizacja ubezpieczy 
tę osobę, czy przewidywany jest zwrot 
jakichś kosztów (np. podróży 
służbowych). 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

Gimnazjum w Birczy kibicuje Kolpingowi Jarosław 
 

27 listopada uczniowie z naszej szkoły po raz kolejny udali się do Jarosławia na mecz tenisa stołowego 
pomiędzy zespołami PKS Kolping Frac Jarosław i GKS Gorzovia Gorzów. Dzięki naszemu wielkiemu dopingowi 
oraz transparentowi, który dumnie prezentowaliśmy na trybunach, drużynie jarosławskiej udało się wygrać! Jak 
zwykle towarzyszyły nam wielkie emocje, walka była bardzo zacięta i wyrównana. Po zakończonym meczu 
mieliśmy możliwość odbycia krótkiej rozmowy z zawodnikami jarosławskiej drużyny. Sportowcy obiecali, że przy 
najbliższej okazji odwiedzą naszą szkołę. Miejmy nadzieję, że słowa dotrzymają i będziemy mieli okazję 
dowiedzieć się więcej o tenisie stołowym.  
 
Autor tekstu i zdjęć : Klaudia Sadzikowska   
 
 
 

27 listopada w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Birczy „Andrzejkowe swawole” 
 

 
27 listopada w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Birczy 
odbyła się dyskoteka szkolna.    To bardzo ważne 
wydarzenie w życiu naszej szkoły, bo cała nasza 
uczniowska społeczność  po raz pierwszy w tym roku 
szkolnym mogła  wspólnie się bawić.  Wielki trud w 
przygotowanie tej imprezy włożył samorząd uczniowski, 
który samodzielnie przygotował całą imprezę organizując 
salę taneczną, DJ i opiekunów, którzy czujnie dbali o 
nasze bezpieczeństwo. Samorząd uczniowski przygotował 
także  wraz z uczniami w ciekawy sposób , bo poprzez 
sprzedaż ciasta zbiórkę pieniędzy na szczytny cel, jakim 
jest akcja „Szlachetnej Paczki”.  

 

Uwaga! Zawarcie takiej umowy jest 
obowiązkowe, jeśli praca wolontariusza 
trwa dłużej niż 30 dni oraz jeśli 
wolontariusz tego zażąda. 

Przykładowy wzór takiej umowy znajduje 
się tu: http://poradnik.ngo.pl/x/504006 

Dokumentacja od strony merytorycznej 
Udokumentowanie pracy wolontariackiej 
od strony merytorycznej nie różni się 
niczym od „normalnej” dokumentacji: 
przydadzą się zdjęcia, opisy działań i 
rezultatów. 

( przedruk z www.ngo.pl) 
 

 

 

 
 

http://poradnik.ngo.pl/x/504006
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

27 listopada w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Birczy „Andrzejkowe swawole” 
 
Każdy kto chciał, mógł spróbować 
pysznego ciasta upieczonego przez 
naszych rodziców i jednocześnie 
wspomóc tych najbardziej potrzebujących 
z naszego regionu. 
Po raz pierwszy także uczniowie mieli 
możliwość fantastycznej zabawy przy 
muzyce DJ. Taka impreza przypadła do 
gustu uczniom , nawet nauczycielom, 
którzy bawili się razem z nami.   
Koledzy i koleżanki mają nadzieję, że 
przewodniczący postara się przygotować 
kolejną taką dyskotekę. 
 
   Czekamy z niecierpliwością ! 
 
 
Autor Tekstu i zdjęć: Ewelina Stach 
 
 

 

 
 

Ważne linki:  
 
www.wolontariatbieszczadzki.pl 
www.mlode-bieszczady.pl 
www.ngo.pl 
www.nasze-bieszczady.pl 
www.lgd-zielonebieszczady.pl 
www.barr-ustrzyki.pl 
www.pokl.wup-rzeszow.pl 
www.gotocarpatia.pl 
www.zielonyrower.pl 

 www.fundacja.bieszczady.pl 
 

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

 

 
 

 

 

http://www.wolontariatbieszczadzki.pl/
http://www.mlode-bieszczady.pl/
http://www.ngo.pl/
http://www.nasze-bieszczady.pl/
http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/
http://www.barr-ustrzyki.pl/
http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
http://www.gotocarpatia.pl/
http://www.zielony/
http://www.fundacja.bieszczady.pl/

