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Wydarzenia w GPZB:

o wydarzeniach, które dzieją się

Projekt Ocalić od zapomnienia” w Ropience

w Waszych organizacjach.
Trwa realizacja programu „Ocalić od zapomnienia” w czerwcu spotykaliśmy się na warsztatach
kulinarnych i pogadankach. W ramach warsztatów uczestnicy projektu brali udział w przygotowaniu
poczęstunku do pięknej imprezy z okazji Dnia Matki i Ojca. Oczywiście w dniu następnym brali w tej
imprezie udział.
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Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

Wydarzenia w GPZB:
Projekt Ocalić od zapomnienia” w Ropience cd..
Nasze wolontariuszki starały się by zgromadzonym dopisywał dobry humor.

Projekt
„Młode Bieszczady”

Staraliśmy się też zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczestników, szkolenia przeprowadziły
Pani z Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej(temat- zdrowy tryb życia), oraz Panie z PCK
uczyły nas jak udzielać pierwszej pomocy.
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Od
1-go
sierpnia
Fundacja
Bieszczadzka rozpoczęła realizację
projektu pt. „Młode Bieszczady”
finansowanego w ramach Funduszu
dla Organizacji Pozarządowych
Grantu Blokowego Szwajcarsko –
Polskiego Programu Współpracy.
Ten dwuletni projekt skierowany
jest głównie do
Samorządów
Uczniowskich a jego celem będzie
stworzenie modelowych rozwiązań
pracy Samorządu Uczniowskiego ,
które przyczynią się do rozwoju
postaw
obywatelskich
wśród
młodzieży gimnazjalnej, w tym
służące rozwojowi samorządności
uczniowskiej
i
angażowaniu
młodzieży na rzecz środowiska
lokalnego. Już wkrótce wszystkie
bieszczadzkie gimnazja zostaną
poinformowane
o
możliwości
udziału w projekcie.

Wydarzenia w GPZB:
Projekt Ocalić od zapomnienia” w Ropience cd..
W lipcu w ramach programu odbyły się warsztaty kulinarne, (wspólne robienie sałatek, pokaz
zdobienia potraw)

„Współdzielenie

obowiązkówwspółdzielenie zysków”
nowy projekt umożliwiający
utworzenie spółdzielni socjalnych

Udało nam się odtworzyć kilka zapomnianych już przepisów kulinarnych (proziaki, kartoflaniki), z czego
jesteśmy bardzo zadowoleni.
Autor tekstu i zdjęć –M. Młynarczyk
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Fundacja Bieszczadzka od 1 sierpnia
2012 rozpoczęła realizację projektu
pn. „Współdzielenie obowiązkówwspółdzielenie zysków”. Projekt
realizowany jest w ramach
Priorytetu VII POKL Poddziałania
7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Wydarzenia w GPZB:
Historie odrębne …
Są historie, które toczą się same. Jakby nie potrzebowały nikogo. Historie odrębne, zahaczające o inne,
autonomiczne. Takim przykładem mogłoby być spotkanie z Heleną Brus, które odbyło się 29 czerwca
2012 roku w Wiejskim Domu Kultury w Krościenku.
Helena została przypadkowo odnaleziona w internetowym eterze i jest jedyną „łączniczką żywych z
umarłymi. A historia, którą opowiadała nie skończyła się happy endem jak w większości amerykańskich
filmów.
Był grudzień 1942 roku. Przez Krościenko nad Strwiążem nie przejeżdżały transporty handlowców, nie
kwitło życie towarzyskie. Strach wypełniał wszystkich mieszkańców wsi –Polaków, Rusinów i Żydów. Ci
ostatni zgromadzeni w tartaku mieli już nie wrócić do Krościenka. Tego dnia przyszło im się pożegnać
ze światem. Przepędzeni przez Strwiąż składali swoje myśli i nagie ciała w zbiorowej mogile, która
pochłonęła około 200 osób.
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Główny cel projektu:
Poprawa dostępu do zatrudnienia
40 osób poprzez rozwój do 31.08.
2014 spółdzielczości socjalnej na
terenie powiatu bieszczadzkiego,
sanockiego, leskiego, z których co
najmniej 36 zostanie członkiem założycielem spółdzielni socjalnych.
Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu będą osoby,
które spełniają następujące warunki:
a) są bezrobotne w rozumieniu art. 2
ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy;
b) mieszkają na terenie powiatu
bieszczadzkiego, leskiego lub
sanockiego;
c) posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych;
d) nie są karane za przestępstwa
umyślne przeciwko obrotowi
gospodarczemu w rozumieniu
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku –
Kodeks karny;
e) zamierzają rozpocząć
prowadzenie działalność
gospodarczą w formie spółdzielni
socjalnej;
f) nie prowadziły dział. gosp. w ciągu
ostatnich 12 m-cy poprzedzających
udział w projekcie (osoby wpisane
do EDG lub KRS).

Wydarzenia w GPZB:
Historie odrębne …cd..
Po wojnie i wysiedleniach grób chroniła jedynie wysoka trawa i krzaki tarniny. Historia przygasła.
Pojawiały się jednak pojedyncze głosy i prawda wychodziła na światło dzienne.
W zbiorowej mogile leżą między innymi dziadkowie Heleny.
Dzięki Fundacji Pamięć Która Trwa i Stowarzyszeniu Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa zostało
zorganizowane spotkanie z Heleną, która pokazała mieszkańcom zachowane zdjęcia przedwojennego
Krościenka – malowniczej letniskowej miejscowości, do której się zjeżdżali ze Lwowa, Dobromila,
Drohobycza. ..
Krościenko zostało w pamięci matki Heleny jako miejsce, gdzie różne kultury mieszkały obok siebie w
symbiozie, gdzie piekło się przepyszne torty, a zakochani spacerowali Aleją Zakochanych.
Spotkaniebyło niesamowitą lekcją historii nie tylko dla zebranej młodzieży.

Zdjęcia pochodzące z rodzinnego albumu przedstawiają przedwojenne Krościenko oraz najbliższą
rodzinę Pani Heleny Brus
Autor tekstu Jolanta Jarecka
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W trakcie rekrutacji priorytetowo
traktowane będą osoby długotrwale
bezrobotne oraz zamieszkałe na
terenie wsi
Termin planowanej rekrutacji:
wrzesień - październik 2012 r.
Zakres merytoryczny wsparcia:
- opracowanie indywidualnego
programu szkolenia "Ekonomia
społeczna w praktyce" (24 h),
- wizyta studyjna w podmiocie
ekonomii społecznej,
- szkolenie komputerowe (48 h),
- szkolenie "ABC przedsiębiorczości"
(40 h),
- szkolenie "Ekoturystyka zrównoważony rozwój" (7 h),
- szkolenie "Menadżer ES" (32 h),
- doradztwo dla osób zakładających
spółdzielnie socjalną,
- dotacje na założenie spółdzielni
socjalnych,
- wsparcie pomostowe dla
nowozakładanych spółdzielni
socjalnych (finansowe i doradcze).
. Niebawem opublikujemy szczegóły
dotyczące naboru do projektu oraz
terminy spotkań informacyjnych w
poszczególnych gminach powiatów :
bieszczadzkiego, leskiego
i sanockiego.

Wydarzenia w GPZB:
Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego w Bieszczadach
Kiedy w 2006 Fundacja Bieszczadzka nawiązała współpracę z amerykańską wolontarystyczną
organizacją Learning Enterprises nie sądziliśmy że potrwa ona tyle lat. 2-go lipca w Bieszczady
przyjechała siódma już grupa amerykańskich studentów aby w naszych miejscowościach , przez jeden
miesiąc pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w doskonaleniu znajomości języka angielskiego.
W tym roku Jamie Kim mieszkała u Państwa Alicji i Stanisława Gruzów z Uherzec Mineralnych i w tam
-tejszej szkole uczyła. Natalya Thakkur zamieszkała w Mokrem w rodzinie Pani Anny Mielnik.
Clarą Kim zaopiekowali się Państwo Wiesława i Wojciech Drwięgowie z Glinnego. Studentka Marta
Sakowicz uczyła w Orelcu i mieszkała u Państwa Magdaleny i Janusza Demkowiczów. W Ustrzykach Dl
zajęcia odbywały się w świetlicy Caritas, a uczyła tam Aubrey Fonfara-dla której rodziną stali się
Państwo Małgorzata i Janusz Staniszewscy. Rodziny nie tylko zapewniły studentom nocleg i
wyżywienie, poniższe zdjęcia pokazują że wakacyjny pobyt wolontariuszek w Polsce był naprawdę
ciekawy. .
Wszystkim Rodzinom, które przyjęły studentów w imieniu
uczestników Wakacyjnej Szkoły Języka Angielskiego
Fundacja Bieszczadzka bardzo, bardzo dziękuje.

Alpy Karpatom
Na stronie portalu alpykarpatom.pl
znajdą Państwo wszystkie
informacje odnośnie realizowanego
projektu przez Fundację KarpackąPolska "Alpy Karpatom - programu
na rzecz uwolnienia potencjału
ekonomicznego górskich obszarów
Podkarpacia poprzez transfer
praktyk szwajcarskich".
Przedsiębiorcy mogą uzyskać około
78 % dofinansowania w formie
bezzwrotnych dotacji. Trafią one
bezpośrednio do mikro i małych
przedsiębiorstw oraz do organizacji
pozarządowych pragnących wdrożyć
w gospodarce regionu dobre
praktyki szwajcarskie.
Do przedsiębiorstw trafi około 100
dotacji, o maksymalnej kwocie
dofinansowania 64 000 PLN, przy
poziomie dofinansowania 60%
wartości projektu.
marketing produktów lokalnych.
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Wydarzenia w GPZB:

Alpy Karpatom cd

Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego
W Bieszczadach cd..

Z dotacji będą mogli skorzystać
przedsiębiorcy działający w obszarze
produktu lokalnego i turystyki, a
także małych sieci wspierających
marketing produktów lokalnych.
Do organizacji pozarządowych trafi
około 150 dotacji o maksymalnej
kwocie dofinansowania 31 000 PLN,
przy poziomie dofinansowania 90%
wartości projektu.
Z dotacji tych będą mogły skorzystać
te NGO, które działają w obszarze
turystyki, przedsiębiorczości,
kultury, edukacji i ochrony
środowiska, a szczególnie te małe
wiejskie organizacje pozarządowe,
które mobilizują społeczność wokół
rozwiązywania problemów lokalnych
i podnoszenia jakości życia. Więcej
informacji na stronie portalu
alpykarpatom.pl
Źródło: www.ngo.pl

7

Wydarzenia w GPZB:
Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego w Bieszczadach cd..
Wywiad Basi Tkacz z Aubrey Fonfara, która uczyła języka angielskiego w Ustrzykach Dl.

Zbiórka publiczna jako źródło
finansowania organizacji
pozarządowych
Wszelkie publiczne zbieranie ofiar w

Barbara Tkacz: Mogłabyś na początek powiedzieć kilka słów o sobie?
Aubrey Fonfara: Z przyjemnością. Nazywam się Aubrey Fonfara, mam dwadzieścia jeden lat, pochodzę
ze Stanów Zjednoczonych. Wychowałam się w małej miejscowości Dogde, w stanie Wisconsin. Od
trzech lat studiuję inżynierię środowiska i komunikację społeczną w Hamline University w stanie
Minnesota. Uwielbiam podróżować. Zanim przyjechałam do Polski, przez siedem miesięcy
studiowałam w Islandii i zwiedzałam Europę.
B.T.: Jak to się stało, że w ogóle przyjechałaś do Polski?
A.F.: Przyjechałam tu w ramach międzynarodowego programu Learning Enterprises. Biorą w nim udział
wolontariusze z całego świata gotowi dzielić się znajomością języka angielskiego z mieszkańcami
innych krajów.

gotówce lub naturze na pewien z góry
określony cel wymaga pozwolenia
właściwego terenowo organu władzy (art.
1 uzp).
Pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki
udzielają, w drodze decyzji
administracyjnej:
1.

B.T.: Dlaczego zdecydowałaś się zostać wolontariuszką?
A.F.: To bardzo proste. Uważam, że nauka języków obcych jest niezwykle przydatna. Szczególnie nauka
angielskiego, który staje się językiem powszechnym, umożliwiającym swobodną komunikację w
każdym zakątku świata.
B.T.: Czy wybór kraju, do którego miałaś trafić był przypadkowy?

2.

3.

A.F.: Nie, chciałam odwiedzić Wasz kraj ze względu na to, że mam polskie korzenie. Moi
praprapradziadkowie byli Polakami.
B.T: Jesteś zadowolona z pobytu w Polsce?
A.F.: Tak, bardzo. Polska to piękny kraj! Miałam okazję zwiedzić kilka miast, między innymi Kraków
i Warszawę, jednak najbardziej podoba mi się Wasz region. Krajobrazy i ukształtowanie terenu
przywodzą mi na myśl Wisconsin.
B.T.: Porozmawiajmy teraz o Twojej działalności. W jaki sposób została zorganizowana praca
z miejscowymi dziećmi i młodzieżą?
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4.

wójt, burmistrz (prezydent miasta)
- jeżeli zbiórka ma być
przeprowadzona na obszarze
gminy lub jej części,
starosta - jeżeli zbiórka ma być
przeprowadzona na obszarze
powiatu lub jego części
obejmującej więcej niż jedną
gminę,
marszałek województwa - jeżeli
zbiórka ma być przeprowadzona na
obszarze województwa lub jego
części obejmującej więcej niż jeden
powiat,
minister właściwy do spraw
wewnętrznych - jeżeli zbiórka ma
być przeprowadzona na obszarze
obejmującym więcej niż jedno
województwo.

Wydarzenia w GPZB:
Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego w Bieszczadach cd..
A.F..: Zostały utworzone cztery grupy. Pierwsza z nich obejmuje dzieci z klas I-III szkoły podstawowej,
druga dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej, trzecia młodzież z klas gimnazjalnych, a czwarta młodzież
ze szkół średnich i studentów. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w wyznaczonych
godzinach. Każda lekcja trwa sześćdziesiąt minut.

Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być
udzielone jedynie stowarzyszeniom i
organizacjom, posiadającym osobowość
prawną, albo komitetom, organizowanym
dla przeprowadzenia określonego celu (art.
4 uzp). Cel zbiórki musi być przy tym
zgodny ze statutem stowarzyszenia lub
organizacji, bądź z aktem organizacyjnym
komitetu.

B.T.: Jak oceniasz dotychczasowe rezultaty?

Kiedy nie potrzeba pozwolenia?

A.F.: Jestem bardzo zadowolona, ponieważ mają mnóstwo chęci i energii. Ciągle chcą uczyć się czegoś
nowego i robią duże postępy.

Obowiązek uzyskania zezwolenia dotyczy
jedynie zbiórek o charakterze publicznym,
dlatego też, nie ma takiego obowiązku w
przypadku zbiórek przeprowadzanych:

B.T.: Miałaś wcześniej okazję pracować z dziećmi i młodzieżą?
A.F.: Tak. Pierwsze doświadczenia zdobywałam pracując jako opiekunka do dzieci u sąsiadów. Odkąd
zaczęłam studia, pomagam uczniom liceum i rówieśnikom doskonalić umiejętność ładnego
i poprawnego pisania.
B.T.: Uważasz, że współpraca z młodymi mieszkańcami Ustrzyk Dolnych jest trudniejsza
od współpracy z ich rówieśnikami w Stanach?
A.F.: Zdziwiła mnie początkowa nieśmiałość, gdyż amerykańskie dzieciaki mają w zwyczaju
zachowywać się zupełnie odwrotnie.(śmiech) Przez pierwsze dwa dni nieco utrudniało nam to
współpracę, jednak bardzo szybko uczniowie pokazali swój zapał i wspomnianą wyżej energię. Mają
duży potencjał i są znacznie lepiej wychowani niż ich rówieśnicy z USA. Z całą pewnością mogę
stwierdzić, że współpraca z nimi jest łatwiejsza i bardzo przyjemna.









B.T.: Jak sądzisz, czy po powrocie do domu poczujesz tęsknotę za Polską?
A.F.: Sądzę, że tak. Najbardziej będzie brakowało mi ludzi, których tu poznałam i... polskiego jedzenia.
Zwłaszcza pierogów. (śmiech)
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w drodze loterii pieniężnych lub
fantowych, jeżeli zbiórki te nie są
przeprowadzane w miejscach
publicznych,
w lokalach prywatnych wśród
grona osób znanych osobiście
przeprowadzającym zbiórkę,
wśród młodzieży szkolnej w
lokalach szkolnych, odbywających
się na podstawie pozwolenia władz
szkolnych,
w lokalach urzędów publicznych na
cele godne poparcia,
odbywających się na podstawie
pozwolenia przełożonego urzędu
(tzw. zbiórki koleżeńskie),
na terenach kościelnych — na cele
religijne, kościelną działalność
charytatywno-opiekuńczą, naukową,
oświatową i wychowawczą oraz
utrzymanie duchownych i członków
zakonów.

Wydarzenia w GPZB:

Od czego zacząć?

Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego w Bieszczadach cd..

Chcąc przeprowadzić zbiórkę publiczną na
terenie gminy, trzeba pamiętać o tym, że:

Wywiad Basi Tkacz z Aubrey Fonfara, która uczyła języka angielskiego w Ustrzykach Dl.




cel zbiórki nie może być sprzeczny
z prawem,
nie wolno nam urządzić zbiórki
publicznej w interesie osobistym.

Aby uzyskać pozwolenie na organizację
zbiórki publicznej, należy się udać do
lokalnego urzędu miasta/gminy. Tego
rodzaju sprawy załatwiane są w wydziale
spraw obywatelskich.
Instytucja ubiegająca się o udzielenie
pozwolenia na urządzenie zbiórki publicznej
Zobowiązana jest przedstawić wniosek o
pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki
publicznej.
Autor:Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
źródło: Finanse Organizacji Pozarządowej w praktyce

Ważne linki:
www.wolontariatbieszczadzki.pl
www.ngo.pl
www.lgd-zielonebieszczady.pl
www.barr-ustrzyki.pl

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

Autorka wywiadu ze studentką Aubrey Fonfara
Zdjęcia: Patrycja Gruza , Janusz Staniszewski

www.fundacja.bieszczady.pl
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