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BIULETYN INFORMACYJNY 
GRUPY PARTNERSKIEJ  ZIELONE BIESZCZADY 

 

 
 
 
 
             Nr 6 / 2013    (41)                               lipiec  2013 

 

 

 

 
 

Zapraszamy do lektury lipcowego 
numeru Biuletynu Informacyjnego 
Grupy   Partnerskiej  „Zielone 
Bieszczady”.  Za nami połowa 
pracowitego lata,  w tym roku 
wyjątkowo dużo bieszczadzkich 
organizacji zaangażowanych jest w 
realizację różnorodnych projektów i 
inicjatyw. O kilku przeczytacie 
Państwo w aktualnym numerze 
biuletynu. 
Zapraszamy jak zwykle do nadsyłania 
materiałów o wydarzeniach, które 
dzieją się w Waszych organizacjach. 

 

Zespół Fundacji 
Bieszczadzkiej 

 

SPIS TREŚCI:    
1. Wydarzenia w GPZB: 

 Pracownia Dobra Wspólnego w Bieszczadach  
 Historia szemrana przez Hylaty 
 Słowackie wakacje 
 Projekt „Bieszczady między wersami” 
 Kolejna „Wakacyjna szkoła języka angielskiego” odchodzi do historii 

 

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia 

 Bezpłatne studia podyplomowe ze standardów działania NGO 
 Konkurs dla seniorów 
 Bezpłatne szkolenie nt. fundraisingu 
 Pozyskiwanie dofinansowań dla NGO i realizacja projektów międzynarodowych 

Wydarzenia w GPZB: 
Pracownia Dobra Wspólnego w Bieszczadach 

 
Fundacja Bieszczadzka realizuje mini projekt „Obudź się i do dzieła”,  w ramach Pracowni Dobra 

Wspólnego programu „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 2012-2013”. Celem 
projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowoczesnego narzędzia animacji społeczności lokalnych 
zorientowanej na budowanie dobra wspólnego.  
„Obudź się i do dzieła” to modułowy cykl warsztatów podnoszących kompetencje społeczne w dwóch 
obszarach:  dobra wspólnego i rozwoju osobistym. Narzędziem trenerskim scalającym te obszary jest praca w 
oparciu o innowacyjną metodę szkoleniową 4 MAT.   
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Wydarzenia w GPZB: 
Pracownia Dobra Wspólnego w Bieszczadach cd.. 

 
Każdy następujący po sobie moduł jest pogłębieniem wiedzy w danym obszarze ale przede wszystkim to 

mały krok w rozwoju młodego człowieka. 

 I moduł – Cel – Dobro Wspólne – Wartość  
„Jak budować dobro wspólne w mojej miejscowości?   

 II moduł – Komunikacja 
„ … bo słuchać wcale nie oznacza jeszcze słyszeć” 

 III moduł – Inteligencja Emocjonalna 
„Jak odblokować swój potencjał i stać się kreatorem własnego życia?”  

 IV moduł – Zespół  

 V moduł – Animacja 

 VI moduł – Partycypacja  

 VII moduł – Etiuda młodego Animatora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W ramach warsztatów został przeprowadzony 2 
dniowy trening terenowy rozpoczynający się uroczyście w 
Lokalnej Grupie Działania  „Zielone Bieszczady” a po nim 
przyjazd do bardzo urokliwego zakątka Ustrzyk Dolnych- 
„Gościńca Pięciu Stawów”.  Miejsce to wraz z całym 
kompleksem rekreacyjno-wypoczynkowym stanowi świetne 
warunki do prowadzenia programów szkoleniowych 
połączonym z integracją grupową.  

 
 

 

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. 

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 
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Wydarzenia w GPZB: 
Pracownia Dobra Wspólnego w Bieszczadach cd.. 
 

Warsztaty te to duża szansa dla młodzieży – wolontariuszy powiatu bieszczadzkiego w odkrywaniu i  
doskonaleniu własnego potencjału oraz  możliwości rozwijania działania w grupie.  

Moje oczekiwania to zbudowanie  zespołu  wyjątkowych, utalentowanych młodych ludzi. Dając im  
przestrzeń do działania -  umożliwiam odkrywanie, rozwijanie swoich pasji a  ofiarowując im  poczucie 
sprawczości i ważności  wzmacniam  w nich poczucie tożsamości i odpowiedzialności za dobro wspólne. 

 

 

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. 
 

 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. 
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Wydarzenia w GPZB: 
Pracownia Dobra Wspólnego w Bieszczadach cd.. 
 

Podczas prowadzenia zajęć staram się nie narzucać niczego uczestnikom, pracować wg. zasady:  co My 
o tym razem myślimy i co możemy wspólnie zrobić ?. Poprzez obserwację i systematyczną autorefleksję tworzę i 
aktualizuję  programy  zgodne z potrzebami i oczekiwaniami młodych ludzi 

Cel … aby  zachętą do dalszej pracy była widoczna iskierka pozytywnych zmian w młodych 
mieszkańcach,  poprzez wyższe poczucie przynależności do miejsca zamieszkania,  troska i chęć działania na 
rzecz o dobra wspólnego, aby postrzegali swoje miasto jako Wartość.  Zdaję sobie z tego sprawę iż jest to 
proces, a jak wiemy każdy proces trwa latami ale też wiem, iż każdy proces ma pewne etapy a wiem, widzę, 
czuję iż jest to przełomowy  moment dla młodzieży w powiecie bieszczadzkim. 
 

Autor tekstu koordynator projektu Monika Bulik 
Autor zdjęć:  koordynator projektu Monika Bulik 

 

 

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 
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. 

 
 
 

 

 

 

Wydarzenia w GPZB: 
Historia szemrana przez Hylaty 
 
W niedzielę 04. 08.2013 w Zatwarnicy po raz pierwszy towarzyszyć będzie KIERMASZOWI BOJKOWSKIEMU  
quest.1  Każdy region, każde miasto, każda okolica może poszczycić się czymś, co ją wyróżnia. Dla jednych 
będzie to zapomniana legenda, dla innych niespotykane elementy krajobrazu, dla jeszcze innych ciekawe okazy 
fauny i flory. Jednak wszystkie te elementy tworzą tożsamość miejsc, których dotyczą. W Zatwarnicy znajdziemy 
wszystkie te elementy, a szczególnie ciekawą historię i przyrodę. Wieś z pozoru senna  i pusta posiada 
niesamowitą historię, nie wspominając już o bogactwie krajobrazu. Dzięki questingowi uczestnicy zabawy w 
nieszablonowy sposób odkryją wiele tajemnic Zatwarnicy, legend i z pewnością znajdą się w ciekawych 
miejscach. Ciekawie poprowadzona narracja wciągnie w turystyczną przygodę    i każdy będzie miał możliwość  
stać się poszukiwaczem skarbów. Poprowadzą go do niego wskazówki ukryte w rymowanym tekście, którego 
fragmenty zostaną ukryte w miejscowości między potokiem Hylaty i Głębokim 

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

Wydarzenia w GPZB: 
Historia szemrana przez Hylaty cd.. 
 
Uczestnicy startują z Chaty Bojkowskiej zaraz po otwarciu Kiermaszu Bojkowskiego. Warto na chwilę przystanąć 
i spróbować rozwiązać słowne zagadki, będących kluczem do odkrycia dziedzictwa kulturowego wsi. Oczywiście 
na zwycięzców czeka prawdziwy skarb i to nie byle jaki, bo regionalny, ale doprowadzi do niego tylko historia – 
szemrana przez Hylaty. 
 
 

Autor tekstu koordynator projektu Jola Jarecka 
 

Metoda odkrywania dziedzictwa miejsca polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, 

kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. 

Źródło: „Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa”. Zbiór dobrych praktyk pod. Red. Dominiki Zaręby, Kraków 2008 

 
 

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. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Wydarzenia w GPZB: 
Słowackie wakacje 
 
 W Internecie przeczytałam : Ośrodek wypoczynkowy Vytoky położony głęboko w lasach  Považského Inovca 6 
km od Moravian nad Váhom a 10 km od uzdrowiska w Pieszczanach, niedaleko zalewu Sĺňava,  przy ulubionych 
trasach pieszych wędrówek  wśród Gór Inowieckich – oto cel naszej podróży. Wyruszyliśmy z domu o 3:30 aby 
zdążyć do Ustrzyk Dolnych na 4:30 bo o tej godzinie ruszał nasz autobus na zagraniczne wakacje. Lało jak  
z cebra, mgła była jak oko wykol, a przed nami 50 km po nocy. Udało się, zdążyliśmy idealnie. Ale to był 
zaledwie pierwszy etap. W autobusie poznaliśmy 2 nasze opiekunki oraz 18 towarzyszy podróży. Wyruszyliśmy 
na Słowację gdzie przesiedliśmy się na vlak- pociąg, Już przydały się rozmówki polsko –słowackie. Vlak jak to 
vlak. Ale te trzy przesiadki to organizacyjne mistrzostwo świata i nie byle jaki sprawdzian dla opiekunek-nie 
zgubić żadnego dziecka ani sztuki bagażu-to jest coś.  
 

http://www.ngo.wspa.pl/
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Wydarzenia w GPZB: 
Słowackie wakacje cd.. 
 

Obóz, do którego dotarliśmy po wielogodzinnej podróży położony był wśród lasów. Prowadziła do niego 
kręta, ale niezbyt długa droga. Po odnalezieniu bagażu w odmętach  autobusowego schowka, udało  mi się 
zakwaterować. Domki były wygodne 6 osobowe. Pierwszą rzeczą, która przykuwała uwagę była różnorodność 
wyposażenia obozu. Mieliśmy do dyspozycji duży plac rekreacyjny, boisko sportowe  m.in. do siatkówki, a 
nawet kryty basen z wodą jak się później okazało chyba z górskiego potoku. Mimo to dawaliśmy radę w niej 
wytrzymać nawet 2 godziny-dobrze było. Później dla rozgrzewki mogliśmy korzystać do woli z obozowego 
sprzętu sportowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W trakcie pobytu panowała niezwykła atmosfera. Na obozie spotkały się dzieci z różnych krajów : Polski, 
Słowacji, Czech oraz Węgier i mimo barier językowych potrafiliśmy się świetnie bawić zarówno ze Słowakami, 
Czechami jak i Węgrami. Używaliśmy międzynarodowej mieszanki języków w ostateczności wspieranej mocno  
wyczerpującym językiem „ migowym”. 

Na każdy dzień był określony plan działań, który uwzględniał także czas wolny. Nie było czasu na nudę. 
Ciągle coś się działo: rozgrywki sportowe, wycieczki, gry, zabawy,  rękodzieło. Najbardziej podobały mi się 
zajęcia artystyczne takie jak tworzenie kolażu, robienie kolczyków czy malowanie kubków ceramicznych farbami 
do szkła. 

 

Konkurs dla seniorów! 

Redakcja programu TVP 
"Aktywni 50+" zaprasza do 

konkursu na najlepszą relację o 
udziale w projekcie 

finansowanym z Unii 
Europejskiej. Do wygrania cenne 

nagrody oraz reportaż 
emitowany w całej Polsce! 

Weź udział w naszym konkursie i 
wygraj cenne nagrody – wartościowy 
sprzęt komputerowy lub 
fotograficzny! Wyślij swoją relację 
opisującą pozytywną zmianę, jaka 
zaszła w Twoim życiu dzięki 
Funduszom Europejskim (udział w 
projekcie finansowanym lub 
współfinansowanym ze środków Unii 
Europejskiej lub korzystanie z 
obiektów powstałych dzięki unijnym 
dotacjom). 

Nadsyłać można prace pisemne, 
wideo, dźwiękowe lub fotograficzne. 
Na Twoje zgłoszenie czekamy do 2 
sierpnia! Więcej informacji na: 
http://www.tvp.pl/krakow/aktywni-
50/konkurs 

 

 
 
 

 

 

http://www.tvp.pl/krakow/aktywni-50/konkurs
http://www.tvp.pl/krakow/aktywni-50/konkurs
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Wydarzenia w GPZB: 
Słowackie wakacje cd.. 

 
W ciągu tygodnia prawie każdy dzień poświęcony był innej narodowości. W trakcie  nich  rozkład dnia 

wzbogacony został o różnorodne atrakcje związane z danym krajem np. jarmark słowacki czy geocatching po 
Budapeszcie. Towarzyszyły im turnieje sportowe oraz degustacja narodowych przysmaków. Polski dzień 
wypadał w czwartek. Naszym zadaniem było przedstawienie kilku typowych polskich zabaw i zaprezentowanie 
polskiego tańca narodowego – poloneza. Wszystkim smakowały polskie „krówki”. Każdy dzień narodowy 
kończył się wieczornym podsumowaniem działań poprzez przedstawienie reportażuz przebiegu dnia a także  
prezentacji multimedialnej o danym kraju.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piątego dnia pojechaliśmy do Pieszczan- miasteczka, które 
jest największym ze słowackich uzdrowisk. Tam wraz z całą grupą 
płynęliśmy statkiem po rzece. Był to chyba jeden z najlepszych 
punktów programu. Następnie zwiedzaliśmy Park Uzdrowiskowy 
pełen egzotycznych roślin między innymi takich jak: talerze 
Wiktorii. Później zadaniem naszej grupy było ułożenie hasła, 
którego fragmenty zdobywaliśmy poprzez prawidłowo wykonane 
zadanie. W ten sposób zobaczyliśmy uzdrowisko w Pieszczanach i 
hotel Therma Palace. W czasie wolnym zwiedzaliśmy w małych 
przyjacielskich grupkach inne zakątki miejscowości oraz 
nawiązywaliśmy nowe znajomości. Dzięki czerwonym chustom z 
białym orłem i napisem Polska byliśmy łatwo rozpoznawani wśród 
miejscowych. Co było bardzo miłe a czasem pożyteczne. 
 

Rzeszów 

 Bezpłatne szkolenie nt. 
fundraisingu 

Polskie Stowarzyszenie 
Fundraisingu zaprasza na 

darmowe, 4-dniowe szkolenie z 
zakresu fundraisingu dla 

organizacji z woj. 
podkarpackiego. Zajęcia odbędą 

się w listopadzie 2013 w 
Rzeszowie. Poprowadzą je 

profesjonalni trenerzy z 
Polskiego Stowarzyszenia 

Fundraisingu. 

W ramach projektu "Polski 
Fundraising" organizowanego we 
współpracy ze Swissfundraiusing 
prowadzona jest seria szkoleń na 
temat fundraisingu w całej Polsce. 
Dzięki otrzymaniu funduszy ze 
Szwajcarsko – Polskiego Programu 
Współpracy w ramach Funduszu 
Partnerskiego oraz zaangażowaniu 
Polskiego Stowarzyszenia 
Fundraisingu, udział w projekcie jest 
całkowicie bezpłatny. 
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Wydarzenia w GPZB: 
Słowackie wakacje cd..  
 

 W piątek –w przedostatni m dniu pobytu animatorzy zabrali nas wszystkich na wyprawę do punktu 
widokowego znajdującego się na szczycie pobliskiej góry. Wejście zajęło nam prawie dwie godziny, ale było 
warto, bo widok na okolicę zapierał dech w piersiach. Później czekał nas pokaz obozowych talentów. Wieczór 
zakończyła dyskoteka( trzecia w trakcie trwania obozu ) tym razem w stylu retro- wstęp tylko dla przebranych 
stylowo lub na zielono. W końcu było to także zielona noc. 

Kolejne godziny mijały zadziwiająco prędko; szybkie śniadanie, wyniesienie bagażu na zewnątrz, 
sprawdzenie czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Później już tylko kolejno: autobus, pociąg, autobus.  

 Tak zakończyła się moja podróż na Słowację. Wróciłam z bagażem miłych wspomnień a także wieloma 
nowymi znajomościami. Ten pobyt będę wspominać szczególnie ciepło. Z pewnością powtórzyłabym go jeszcze 
niejeden raz.  

 
 
Autor tekstu: Joanna Pocztańska 
Autor zdjęć:  Uczestnicy obozu 
 
 

Zapraszamy do zapisów na 
szkolenie w dniach  

12 - 15 listopada br.  

w Rzeszowie w godz. od 9:00 do 
17:00. 

 

Zapisy na stronie: 
http://www.polski.fundraising.org.pl/
szkolenia/dla-fundraisera/formularz-
zgloszeniowy/  

Dzień pierwszy 

- Podstawy fundraisingu – 

Skuteczne pozyskiwanie funduszy. 
Miejsce fundraisingu w 
społeczeństwie obywatelskim, 
Ekonomia społeczna i działalność 
gospodarcza, aktywność w 
społecznościach lokalnych. Jak 
aktywność organizacji przekłada się 
na aktywność obywateli a 
finansowanie oparte o fundraising 
uczy samodzielności i 
odpowiedzialności za siebie samego i 
społeczność. Komunikacja społeczna 
oparta na relacjach. 

 
 
 

 

 

http://www.polski.fundraising.org.pl/szkolenia/dla-fundraisera/formularz-zgloszeniowy/
http://www.polski.fundraising.org.pl/szkolenia/dla-fundraisera/formularz-zgloszeniowy/
http://www.polski.fundraising.org.pl/szkolenia/dla-fundraisera/formularz-zgloszeniowy/
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Wydarzenia w GPZB: 
Projekt „Bieszczady między wersami” 

 
Projekt „Bieszczady między wersami” realizowany w ramach programu Działaj Lokalnie 
VIII-2013 przez Stowarzyszenie Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa, jest skierowany do 
mieszkańców Bieszczad, pozwoli poszerzyć ich wiedzę na temat historii tego terenu, 
wzbudzić ciekawość, nauczyć tolerancji dla wielokulturowości, wyłonić talenty literackie w 
dwóch grupach wiekowych (10-18 lat i dorośli). Jednym z działań projektowych są 
warsztaty z kreatywnego pisania, które nie jest poruszane na żadnym etapie edukacyjnym. 
Zajęcia pozwolą spojrzeć na literaturę niestandardowo, pokażą też różne warianty procesu 
pisania. W programie warsztatów pojawi się zarówno poezja, proza jak i dramat. 
Od czerwca do końca sierpnia będzie trwał konkurs literacki pt. „Była taka miejscowość w 
Bieszczadach”. 

 Prace poetyckie i prozatorskie będą zgłaszane drogą elektroniczną. Wszystkie muszą być tematycznie 
związane z Bieszczadami. Jury w skład którego wejdzie 3 pisarzy i 1 bibliotekarz przez kolejne dwa miesiące 
wyłoni laureatów w dwóch kategoriach wiekowych z dziedziny poezja i dwóch kategoriach wiekowych z 
dziedziny proza. 

We wrześniu i w październiku w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustrzykach Dolnych będą 
się odbywały warsztaty creative writing – łącznie 5 spotkań. Warsztaty będą skorelowane z innymi dziedzinami 
sztuki z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, audio. Uczestnikami warsztatów będą osoby, które zgłosiły 
tekst do konkursu, uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich, pozostali zainteresowani (łącznie około 50 osób). 
Teksty powstałe na warsztatach będą prezentowane na tablicy w PiMBP w Ustrzykach Dolnych oraz na stronie 
internetowej Stowarzyszenia Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa. 
 
 
25.10.2013 r. odbędzie się uroczyste zakończenie działań literackich i wręczenie bardzo atrakcyjnych nagród. 

 
 
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I W WARSZTATACH CREATIVE WRITING. 

 
Autor tekstu: Jola Jarecka 

 
 

Dzień drugi 

Narzędzia fundraisingu  

24 podstawowe metody 
fundraisingowe dla organizacji 
obywatelskich. Pozyskiwanie 
darczyńców. Ćwiczenie innowacyjnej 
gospodarki – test windy 

„dlaczego miałbym ci pomóc”. Praca z 
darczyńcą indywidualnym. Przykłady 
dobrych kampanii polskich i 
zagranicznych. Zasady etyczne w 
działalności fundraisingowej. 

Dzień trzeci 

Narzędzie i planowanie fundraisingu 

przegląd narzędzi PR. Przykłady 
ciekawych kampanii społecznych 
budowania wizerunku ze Szwajcarii i 
Polski. Budowa zespołu zadaniowego i 
organizacja, konstrukcja budżetu 
kampanii. Pozyskiwanie do 
współpracy mediów i innych 
partnerów. Ewaluacja oraz 
monitorowanie efektów kampanii, 
badania opinii społecznej. 
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Wydarzenia w GPZB: 
Kolejna „Wakacyjna szkoła języka angielskiego” odchodzi do historii 

 
Przez cały lipiec w 6 bieszczadzkich miejscowościach: Lesku, Ustrzykach Dolnych, Komańczy, Krościenku, 

Cisnej i Wetlinie pracowali studenci z amerykańskiej organizacji wolontarystycznej Learning Interpraises . 
Przyjechali z różnych stron USA w ramach programu realizowanego od 8 lat przez Fundację Bieszczadzką. 
Codziennie spotykali się z dziećmi, młodzieżą a w niektórych miejscowościach z dorosłymi na lekcjach języka 
angielskiego. Dzięki zaangażowaniu rodzin u których przebywali poznali nasz region i województwo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poniżej przedstawiamy wywiad z Sophie , która pracowała w Ustrzykach Dolnych 
 
Anna Mokrzycka: Witaj Sophie, czy mogłabyś w kilku słowach przedstawić się nam? 
Sophie Siebach:  Oczywiście. Nazywam się: Sophie Siebach, i pochodzę z Utah ale uczę się w 

Washington DC. Studiuję na Georgetown University na kierunku: Historia i edukacja. Mam jednego brata, który 
studiuje na Harvardzie oraz trzy siostry, z których pierwsza uczy się na University of Wisconsin-Madison, druga 
w Notre Dame, a trzecia jest nauczycielką języka francuskiego.  

 
A.M.: Co skłoniło Cię do wyboru takiego kierunku studiów? 
S.B.: Wybrałam historię ponieważ uwielbiam uczyć się o ludziach. Myślę, że bardzo ważnym jest 

poznawanie historii poszczególnych państw w celu lepszego zrozumienia ludzi. 
 

Dzień czwarty 

– Planowanie i wdrażanie 
fundraisingu  

– motywacja relacje wewnątrz 
organizacji. Główne cele działań 
fundraisingowych. Fundraising jako 
zmiana – zagrożenia i szanse. 
Strategie rozwoju organizacyjnego. 
Tworzenie listy potrzeb i planów 
fundraisingowych. Definiowanie 
potencjalnych darczyńców oraz 
możliwych źródeł funduszy. Warsztat 
– planowanie działań dla organizacji, 
stopa zwrotu. Ocena efektów pracy 
fundraisera. 

 

Na szkolenie można aplikować 
do 28 października. 

 

Dokładne miejsce szkolenia zostanie 
podane do wiadomości 
zakwalifikowanych uczestników. 
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Wydarzenia w GPZB: 
Kolejna „Wakacyjna szkoła języka angielskiego” odchodzi do historii 
 

A.M.: Czy masz ulubiony okres w historii? 
S.B.: Najbardziej interesują mnie dzieje Afryki Zachodniej i tego jak kolonializm wpłynął na formowanie 

się afrykańskiego systemu edukacji. 
 
A.M.: Jak dowiedziałaś się o programie English Enterprisess? 
S.B.: Podczas mojego pierwszego roku studiów.  Zobaczyłam ogłoszenie English Enterprises w budynku, 

w którym mieszkałam i od razu wiedziałam, że to jest to czego chciałabym spróbować ale niestety wówczas 
miałam już wakacyjną pracę więc moje plany musiały poczekać do kolejnych wakacji. W kolejnym roku złożyłam 
aplikację do udziału w programie. 

 
A.M.: Jak zgłosiłaś się do programu? 
S.B.: Musiałam wysłać pisemne podanie do English Enterprises, później odbyła się rozmowa 

kwalifikacyjna z kandydatami na wolontariuszy na moim uniwersytecie. Ci którzy pomyślnie przeszli rozmowę 
kwalifikacyjną odbyli rozmowę telefoniczną z kierownikiem programu. Z 50 aplikujących o wyjazd do Polski 16 
wolontariuszy zostało zakwalifikowanych do udziału w programie. 

 
A.M.: Dlaczego zdecydowałaś się na wyjazd do Polski? 
S.B.: Zdecydowałam się na przyjazd tu ponieważ podczas kursu historii miałam kilka zajęć z historii 

polski. Wydały mi się bardzo interesujące i zapragnęłam dowiedzieć się osobiście jak najwięcej o kraju i o 
ludziach tu mieszkających. Rozmawiałam również z kilkoma wolontariuszami, którzy byli w Polsce w zaszłych 
latach. Wszyscy zapewniali mnie, że zakochali się w tym kraju i chcieliby tu kiedyś wrócić- więc pomyślałam, że 
Polska będzie dobrym wyborem. 

 
A.M.:I jak Ci się podoba w Polsce? 
S.B.: Pokochałam Polskę. Każdego ranka, kiedy się budzę widzę góry i cieszę się, że jestem właśnie w tej 

części kraju. Jestem również szczęściarą ponieważ pracuję z bardzo miłymi i pomocnymi osobami. Polacy są 
bardzo mili i zawsze chętni do pomocy w poznawaniu ich kraju. 

A.M.: Dla ilu grup prowadzisz zajęcia 
S.B.: Dla czterech, pierwsza grupa to przedział wiekowy 7-9 lat, druga 10-12, trzecia 13-16 i czwarta 

najstarsza to licealiści. 
 
A.M.: Która grupa jest najliczniejsza? 
S.B.: Najliczniejszą grupą są uczniowie w przedziale wiekowym 10-12 lat, jest ich 17. 

Kraków, Rzeszów, 

Bielsko-Biała. Szkolenia 

"Pozyskiwanie 

dofinansowań dla NGO 

i realizacja projektów 

międzynarodowych" 

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw 
Edukacyjnych zaprasza do udziału w 
bezpłatnych warsztatach i doradztwie 
dotyczącym planowania, pisania i 
realizowania projektów 
międzynarodowych. Uczestnicy 
dowiedzą się też, jak i z jakich źródeł 
można pozyskiwać dofinansowania na 
realizację ich projektów. Przy pomocy 
doradców stworzą kompletny projekt 
w postaci wniosku o dofinansowanie. 
Termin: wrzesień - grudzień 2013 w 
Krakowie, Rzeszowie i Bielsku-Białe 

Szczegółowe informacje na temat 

projektu i rekrutacji: www.pl-

pd.wiemyczegochcemy.pl oraz pod nr 

telefonu: 511 551 439 
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Wydarzenia w GPZB: 
Kolejna „Wakacyjna szkoła języka angielskiego” odchodzi do historii 

 
A.M.: Dla ,której grupy jest Ci najtrudniej prowadzić zajęcia? 
S.B.: Najtrudniej jest uczyć najmłodszych ponieważ nie znają oni jeszcze zbyt dobrze języka angielskiego 

a ja w ogóle nie znam języka polskiego. Ale uczniowie okazali się bardzo cierpliwi i uczenie ich okazało się 
świetną zabawą. Bardzo szybko robią postępy w nauce języka i zajęcia były dzięki temu bardzo miłe. Nawet 
nauczyli mnie kilku słów po polsku. 

 
A.M.: Czy jesteś zadowolona z przyjazdu do Polski? 
S.B.: Uwielbiam Polskę. Ten przyjazd jest jednym z najlepszych doświadczeń w moim życiu. Bieszczady 

są piękne, a ludzie których tu poznałam są przemili. Jedzenie jest pyszne a kultura wspaniała.  Nie sądziłam że aż 
tak spodoba mi się Polska, ale tak właśnie się stało i jest mi smutno, że muszę wyjeżdżać, 

 
A.M.: Czy dowiedziałaś się czegoś nowego o nauczaniu? 
S.B.: Największą lekcją było to, że uczniowie mogą mnie nauczyć tak dużo, nie wiem czy nie więcej niż ja 

ich. Nauczanie było wspaniałym doświadczeniem gdyż poznałam tak wielu uczniów w różnym wieku, z różnych 
środowisk i o różnych zainteresowaniach. Wszyscy okazali mi wiele życzliwości, uprzejmości, entuzjazmu, 
cierpliwości i zapału do nauki . Ich zapał do nauki sprawił, że starałam się być jak najlepszą nauczycielką. Byli 
wspaniałymi uczniami. Mam nadzieję, że w przyszłości będę miała tylko takich uczniów jak Ci z Polski. 

 
A.M.: Jakie są Twoje najbliższe plany? 
S.B.: Po wyjeździe z Polski wyruszam do Ghany na cztery miesiące. Będę się tam uczyła na  University of 

Ghana będę też pracowała dla NGO działającego na rzecz edukacji lub dla szkoły. Od nowego roku wracam do 
Washington DC aby zdobyć zaliczenia 

 
A.M.: Czy chciałabyś jeszcze kiedyś odwiedzić Polskę? 
S.B.: Już teraz staram się znaleźć możliwości aby tu wrócić! Mam nadzieję, że uda mi się tu przyjechać. 

Byłabym bardzo szczęśliwa gdyby się udało.  
 
Fundacja Bieszczadzka pragnie podziękować Rodzinom, u których przebywali studenci. Annie i 

Grzegorzowi Mokrzyckim z Ustrzyk Dolnych, którzy gościli Sophie Siebach, Annie i Romanowi Być z Komańczy 
goszczących Julie Bowman, Państwu Marcie i Krzysztofowi Francuz z Trzebowisk u których mieszkał Alec 
Harbison, Państwu Dorocie i Maciejowi Sarnocińskim z Krościenka goszczącym Phila Endersa i Państwu Janiczek 
z Leska, którzy przyjęli Nicole MacLean. 

 
Ważne linki: 

 
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 

www.fundacja.bieszczady.pl 

 

 
 

 

 

 

http://www.wolontariatbieszczadzki.pl/
file:///D:/Moje%20Dokumenty/październik'10/www.ngo.pl
http://www.podkarpackie.ksow.pl/
http://www.nasze-bieszczady.pl/
http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/
http://www.barr-ustrzyki.pl/
http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
file:///D:/Moje%20Dokumenty/październik'10/www.fundacja.bieszczady.pl
http://www.fundacja.bieszczady.pl
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