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Zapraszamy do lektury 
listopadowego  numeru Biuletynu 
Informacyjnego Grupy Partnerskiej 
„Zielone Bieszczady”  
W tym numerze sporo o projektach 
zrealizowanych w Bieszczadach  w 
ramach programu Działaj Lokalnie 
2015, może  będzie to inspiracja dla 
organizacji, które chciałyby wziąć 
udział w konkursie w 2016r.  
Chwalimy się też uzyskanym 
certyfikatem Ośrodka Działaj 
Lokalnie.  
Tradycyjnie już zapraszamy do 
nadsyłania materiałów o 
wydarzeniach, które dzieją się w 
Waszych organizacjach.  
 
 

Zespół Fundacji 
Bieszczadzkiej 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:    
1. Wydarzenia w GPZB: 

 

 Fundacja Bieszczadzka certyfikowanym Ośrodkiem Działaj Lokalnie 
 III Ustrzycka Senioriada 2015 - czyli przegląd różnorodnej twórczości artystycznej seniorów. 

 Jak to Stowarzyszenie „Przy granicy” zrealizowało projekt „Spotkanie na granicy” 

 Czy odkryto nowe talenty w gminie Olszanica ? 
 Park w Ropience coraz piękniejszy !! 
 I Ustrzyckie Śpiewanie 

 

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia 

 

                             foto; Wojomir Wojciechowski 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia w GPZB:  

    
                        Fundacja Bieszczadzka certyfikowanym Ośrodkiem Działaj Lokalnie 
 
Od 2006 roku Fundacja Bieszczadzka pełni  funkcję  Ośrodka Działaj Lokalnie realizującego w Polsce,        
w gronie 60 innych ODL-i program Działaj Lokalnie finansowany ze środków  Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. W latach 2006-2015 zrealizowaliśmy na terenie Bieszczadów 10 konkursów Działaj 
Lokalnie. W ramach programu organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zgłosiły  do konkursu Działaj 
Lokalnie 237 wniosków , w których opisywały lokalne  potrzeby i propozycje ich rozwiązań. 113  
złożonych wniosków otrzymało granty.  ODL Fundacja Bieszczadzka  nie tylko organizuje konkurs, otacza 
też opieką merytoryczną  grantobiorców przez cały czas realizacji projektu, pomaga w jego rozliczeniu        
i promocji. Staramy się działać według standardów jakie  wyznaczyły Ośrodkom Działaj Lokalnie  
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Od 2013 roku istnieje 
możliwość  poddania się audytowi  i przystąpienia do procesu certyfikacji. Działania takie podjęliśmy we 
wrześniu br.  Nasz wniosek w którym szczegółowo opisaliśmy :  potencjał instytucjonalny naszego 
Ośrodka Działaj Lokalnie,  współpracę z grantobiorcami i środowiskiem lokalnym oraz  współpracę              
z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności a także innymi ODL-
mi  przeszedł pozytywną weryfikację.  
28 października 2015r. podczas Festiwalu Aktywności 
Społecznej w Teatrze Kamienica w Warszawie Fundacja 
Bieszczadzka otrzymała Certyfikat Ośrodka Działaj 
Lokalnie. Wyróżnienie naszego Ośrodka Działaj 
Lokalnie certyfikatem spełnienia najwyższych 
standardów w realizacji programu Działaj Lokalnie , za 
stworzenie wzorów działania dla innych organizacji 
oraz skuteczne budowanie kapitału społecznego 
odebrała z rąk Jerzego Koźmińskiego -Prezesa Polsko 
Amerykańskiej Fundacji Wolności, Lucyna Sobańska. 

 
 

 
 

Rusza drugi nabór  

do Konkursu  

FIO 2016  
 

Drugi nabór do Konkursu FIO 2016 
rusza 1 grudnia 2015 r. i będzie 
trwał do 7 stycznia 2016 r. do 
godziny 16.15. Uprawione podmioty 
mogą składać oferty o 
dofinansowanie zadań w ramach 
Priorytetu 2. Aktywne 
społeczeństwo.  

UWAGA: Oferenci, którzy złożyli 
ofertę w Priorytecie 3 lub 4 w 
naborze wrześniowym (wyjątek 
stanowi oferta złożona w 
Komponencie Działań Systemowych) 
nie mogą składać ofert w Priorytecie 
2. 

 

http://fundusze.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/rafal_pomoc_spol/logo_FIO1d.jpg
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Wydarzenia w GPZB: 

Fundacja Bieszczadzka certyfikowanym Ośrodkiem Działaj Lokalnie cd.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyróżnienie to odebraliśmy w doborowym towarzystwie 9 Ośrodków Działaj Lokalnie z całej Polski: 
Fundacji Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej, Darłowskiego Centrum Wolontariatu, LGD Dolina 
Stobrawy, Fundacji Pokolenia, Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej 
„Inkubator Przedsiębiorczości”, Stowarzyszenia Kaczawskiego, Fundacji „Porozumienie Wzgórz 
Dalkowskich”, oraz Stowarzyszenia „Europa i My” 

Tekst i zdjęcia redakcja BGPZB 

Do udziału w otwartym konkursie 
ofert na realizację zadań publicznych 
dofinansowanych w 2016 r. ze 
środków krajowego Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P 
FIO) uprawnione są: 

- organizacje pozarządowe, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
(zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. 
stowarzyszenia oraz jednostki 
terenowe stowarzyszeń posiadające 
osobowość prawną, związki 
stowarzyszeń, fundacje, kółka 
rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby 
rzemieślnicze i wspólnoty 
mieszkaniowe; 

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
pkt 1-4 UoDPPioW. 
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Wydarzenia w GPZB: 

III Ustrzycka Senioriada 2015 - czyli przegląd różnorodnej twórczości artystycznej 
seniorów. 

Wystawa obrazów, rzeźb, haftu, wyrobów z wikliny, biżuterii z koralików, występy zespołów 
muzycznych, występy solistów, recytacja własnych utworów poetyckich, satyrycznych: wszystko to 
było dane oglądać uczestnikom III Ustrzyckiej Senioriady. Organizatorem tego pięknego spotkania 
seniorów twórców był po raz kolejny  Klub Seniora „Radość życia" a całym motorem przedsięwzięcia      
i prowadzącym Pani Ryszarda Grządziel. Wydarzenie miało miejsce 15 listopada w Ustrzyckim Domu 
Kultury. Pieśni i piosenki biesiadne i ludowe naszego regionu przedstawiły zespoły: Żukowianie, 
Bieszczadzki Dom, Zamłynianki i  Ropieńczanie. Swój debiut na scenie miał nowo powstały przy Klubie 
Seniora „Radość życia" zespół „Kontra". Wśród solistów zaprezentowali się: Aleksandra Jędruszczak       
z Uherzec, Jadwiga Gosztyła, Teresa Helon, Jan Bigaj i Witold Mołodyński, z Ustrzyk Dolnych. Wszyscy 
uczestnicy III Ustrzyckiej Senioriady otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Organizatorom 
gratulujemy niezwykle potrzebnej inicjatywy i cudownej atmosfery jaka towarzyszyła występom 
zespołów i solistów.  

 

 

 

 

 

Wśród seniorów twórców swoje prace pokazali między innymi: Irena Trojnar, Zofia Piotrowicz                  
i Stanisław Tkacz 

 
Tekst: redakcja BGPZB, zdjęcia: Andrzej Górski 

Program dotacyjny  

"Wolontariat dla 

dziedzictwa" 

 

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa 
informuje o uruchomieniu programu 
dotacyjnego "Wolontariat dla 
dziedzictwa" skierowanego do 
organizacji pozarządowych 
działających na rzecz dziedzictwa 
kulturowego. Nabór trwa do 18 
grudnia.  

Wolontariat dla dziedzictwa to 
program skierowany do organizacji 
pozarządowych, które angażują się w 
działania na rzecz opieki nad 
dziedzictwem kulturowym. 
Szczegółowe zasady przyznawania 
dotacji opisane są w regulaminie (do 
pobrania pod tekstem), zachęcamy 
także do korzystania ze strony 
internetowej wolontariat.nid.pl, 
gdzie będziemy publikować na 
bieżąco wszystkie informacje 
dotyczące programu. 

 

 

 

 

 

http://wolontariat.nid.pl/
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Wydarzenia w GPZB:                                                                                           
 
III Ustrzycka Senioriada 2015 - czyli przegląd różnorodnej twórczości artystycznej 
seniorów. cd.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wymiany Młodzieży 
 

Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji - Narodowa 

Instytucja Zarządzająca 
Polsko-Litewskiego 
Funduszu Wymiany 

Młodzieży 

 ogłosiła nabór wniosków na 2016 rok. 
W ramach Funduszu można 
realizować projekty takie jak wymiany 
młodzieżowe, szkolenia, seminaria, 
wizyty studyjne, spotkania, 
konferencje lub projekty 
informacyjne.  
Wnioski można składać do 8 stycznia 
2016 r.  

Projekty można realizować w ramach 
dwóch niezależnych formatów: 

 Format 1. obejmuje takie 
projekty, jak: wymiany 
młodzieży polskiej i litewskiej; 

 Format 2. obejmuje: szkolenia, 
seminaria, spotkania, 
konferencje, wizyty studyjne, 
projekty informacyjne. 
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Wydarzenia w GPZB:  

        Jak to Stowarzyszenie „Przy granicy” zrealizowało projekt „Spotkanie na        
granicy” 

Stowarzyszenie „Przy Granicy” zrealizowało w ramach tegorocznej edycji Działaj Lokalnie IX,  projekt 
"Spotkanie Na Granicy" O projekcie opowiada jego koordynatorka Jolanta Dal: „Głównym celem 
projektu było zwiększenie poczucia jedności i sąsiedztwa wśród mieszkańców polskiej i słowackiej 
strony, odnowienie tradycji spotykania się mieszkańców polskiej i słowackiej strony, pokazywanie 
mieszkańcom alternatywnych form spędzania czasu z rodziną oraz tworzenie warunków sprzyjających 
aktywowaniu mieszkańców do działań zarobkowych. 
Sądzimy ,że się to nam udało. Po raz trzeci z kolei zorganizowaliśmy imprezę plenerową pn "Spotkanie 
Na Granicy" na przejściu granicznym polsko- słowackim. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy z całego 
powiatu sanockiego. Było około 300 osób. 
Tak jak przewidywaliśmy Starosta Paloty zaangażował się i pomagał nam w organizacji imprezy.  
Ciekawym doświadczeniem w realizacji projektu była organizacja mieszkańców dotycząca podziału 
obowiązków:. Podczas „Spotkania na granicy”  powstały grupy odpowiedzialne za poszczególne 
działania. I tak powstała  grupa wykonująca prace porządkowe na granicy, grupa do pilnowania 
namiotów w nocy, grupa do rozkładania namiotów,  grupa. przygotowująca posiłki itp. 
Jeśli chodzi o nasze stowarzyszenie to na pewno zostaliśmy docenieni przez władze samorządowe 
ponieważ po raz trzeci udało nam się z powodzeniem przeprowadzić z powodzeniem dużą imprezę o 
wymiarze międzynarodowym i zaangażować do współpracy coraz więcej osób i organizacji .  

 

 

 

 

 

 

Formaty różnią się od siebie rodzajem 
i metodologią realizowanych 
projektów, jak również systemem 
dofinansowania. 

Wnioskodawca musi posiadać 
litewską organizację partnerską wraz z 
którą przygotuje i zrealizuje projekt. 
Organizacja partnerska musi wypełnić 
część III wniosku, tj. „Deklarację 
partnerską”, która obowiązkowo musi 
zostać dołączona do wniosku w wersji 
oryginalnej lub w postaci faksu/skanu 
potwierdzonego za zgodność z 
oryginałem. Wnioskodawca może 
posiadać więcej niż jedną organizację 
partnerską. Należy pamiętać, iż status 
organizacji partnerskiej powinien być 
zgodny z Artykułem 6, pkt. 1 
Regulaminu (patrz pkt. 3) 
Każdy projekt powinien zostać 
złożony w systemie 
www.online.frse.org.pl oraz w wersji 
papierowej (drukowanej z systemu), 
podpisanej przez odpowiednie osoby. 

Każda organizacja jest zobowiązana 
dołączyć do wniosku następujące 
dokumenty potwierdzające status 
prawny: 

-organizacje pozarządowe: aktualny 
statut, aktualny wyciąg z KRS oraz 
oświadczenie NIP; 

 
 
 

 

http://online.frse.org.pl/
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Wydarzenia w GPZB 
Jak to Stowarzyszenie „Przy granicy” zrealizowało projekt „Spotkanie na granicy” cd 
 
Korzystając z okazji chciałabym podziękować instytucjom, które również z roku na rok coraz chętniej 
angażują się w uatrakcyjnienie „Spotkań na granicy”. W tym roku Nadleśnictwo Komańcza 
zorganizowało ciekawy program dla dzieci pod nazwą „Leśne zagadki”, a strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Komańczy przybliżali młodym uczestnikom specyfikę pracy .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W kolejnym projektowym działaniu: wycieczce na Kremenaros uczestniczyło  trzynastu mieszkańców     
z gminy Komańcza. Każdy z nich, mimo, że w Bieszczadach mieszka od lat, zdobył pierwszy raz w życiu 
szczyty: Mała Rawka, Duża Rawka i Kremenaros. Wycieczka z udziałem profesjonalnego przewodnika 
górskiego była dla uczestników wielkim przeżyciem, które dostarczyło im wrażeń estetycznych 
 I artystycznych.  Jedynym niedosytem, który odczuwamy jest to, że w wycieczce tej nie uczestniczyli tak 
jak planowaliśmy, Słowacy- zrezygnowali kilka dni przed terminem wycieczki, twierdząc ,że trasa jest 
za trudna. 
Tak przy okazji pragniemy przypomnieć, ze Pani Jolanta Dal koordynowała już kilka projektów               
w ramach programu Działaj Lokalnie a na łamach naszego biuletynu gościła również z innymi 
inicjatywami.           

Tekst: redakcja BGPZB, zdjęcia: Jolanta Dal 

 

-instytucje publiczne: uchwała lub 
decyzja mająca moc prawną bądź inny 
oficjalny dokument odnoszący się do 
danej instytucji publicznej, 
potwierdzający dane osoby 
upoważnionej/osób upoważnionych 
do zaciągania zobowiązań 
finansowych, statut oraz 
oświadczenie NIP wnioskodawcy oraz 
ewentualnie organu prowadzącego, 
jeżeli występuje. 

Każdy wniosek musi zostać przesłany 
poprzez system 
www.online.frse.org.pl oraz w wersji 
papierowej (drukowanej z systemu), 
podpisanej przez odpowiednie osoby 
do dnia 8 stycznia 2016 r. na adres: 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
ul. Mokotowska 43 
00-551 Warszawa 
z dopiskiem PLFWM 2016 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Czy odkryto nowe talenty w gminie Olszanica ? 
Młode talenty z gminy Olszanica miały w tym roku szansę na ich odkrycie. A wszystko za sprawą 
projektu z programu Działaj Lokalnie IX-2015,  realizowanego przez nieformalną grupę przy Zespole 
Szkół Publicznych w Olszanicy. W ramach projektu „Odkrywamy młode talenty w Gminie Olszanica,    
na terenie gminy  odbyły się warsztaty wokalno-instrumentalne przeznaczone dla uzdolnionych dzieci         
i młodzieży szkolnej. Warsztaty poprowadził nauczyciel muzyki Zespołu Szkół Publicznych w Olszanicy - 
Pan Jerzy Krupa. Pierwszy cykl warsztatów odbył się w czerwcu br. W wymiarze 20 godz., a 26 lipca       
w trakcie obchodów „Dni Gminy Olszanica”, dzieci i młodzież biorąca udział w warsztatach, po raz 
pierwszy zaprezentowała swoje umiejętności wokalno – instrumentalne. Drugi cykl warsztatów został 
przeprowadzony w lipcu br.– a ich zwieńczeniem i podsumowaniem był występ uczestników podczas 
„Festiwalu Młodych Talentów”, który odbył się 23 sierpnia 2015r. na placu rekreacyjnym przy 
amfiteatrze „Sołtysówka” w Olszanicy. Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w Festiwalu zostali 
nagrodzeni upominkami wręczonymi przez przedstawiciela ODL- Fundacja Bieszczadzka. Innym 
zaplanowanym działaniem był zakup sprzętu muzycznego i nagłaśniającego (gitara akustyczna, 
elektryczna i basowa, mikrofony, statywy oraz piecyk basowy) niezbędnego do prowadzenia 
warsztatów jak i do dalszego wykorzystania np. do prób i występów. Z młodzieży uczestniczącej w 
warsztatach powstał zespół muzyczny. Głównym celem projektu „Odkrywamy Młode Talenty w 
Gminie Olszanica” było stworzenie warunków do edukacji muzycznej młodych uzdolnionych 
mieszkańców gminy Olszanica, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Stefkowej, Wańkowej, 
Paszowej i Olszanicy. Podczas odbywających się spotkań, uczestnicy mieli okazję do doskonalenia 
umiejętności wokalno-muzycznych jak również technicznego opanowania instrumentów muzycznych. 
Uczestnictwo w projekcie sprawiło młodym ludziom przyjemność i satysfakcję, czego dowodem był ich 
liczny udział w zorganizowanych warsztatach, w festiwalu oraz utworzenie zespołu muzycznego, który 
będzie reprezentował środowisko lokalne podczas różnych przeglądów czy imprez środowiskowych. 
Dzięki realizacji projektu umożliwiliśmy dzieciom i młodzieży z terenu w/w miejscowości rozwijanie 
umiejętności wokalnych i instrumentalnych co z kolei spowodowało u nich wzrost motywacji do dalszej 
edukacji muzycznej. Udało nam się zaktywizować i zintegrować mieszkańców gminy i co ważne 
wzbogacić kalendarz imprez kulturalnych w Gminie Olszanica o nowe wydarzenie kulturalne jakim jest 
Festiwal Młodych Talentów w Gminie Olszanica- mówi o projekcie jego koordynatorka Krystyna 
Magdziarczyk.  
 

Tekst; redakcja BGPZB, zdjęcia: Krystyna Magdziarczyk 

 

 

Inwentaryzacja 
majątku NGO 

Organizacje pozarządowe, podobnie 
jak inne podmioty, mają obowiązek 
przeprowadzania okresowej 
inwentaryzacji swojego majątku. 
Często jednak o niej zapominają lub 
nie wiedzą, w jaki sposób i kiedy 
należy ją przeprowadzać. Pomoże w 
tym serwis poradnik.ngo.pl.  

Inwentaryzacja oznacza spisanie tego, 
co organizacja posiada na swoim 
stanie (np. sprzęt komputerowy, 
ksero, pieniądze na koncie itd.) oraz 
sprawdzenie, czy odpowiada to 
zapisom w jej ewidencji księgowej. 
Nie inwentaryzujemy, np. prywatnego 
laptopa i telefonu, których zarząd 
używa do załatwiania spraw 
organizacji, ale gdyby te sprzęty były 
kupione przez nią lub przez nią 
używane (np. na podstawie umowy 
użyczenia) to już powinny zostać 
zinwentaryzowane. 

W małych organizacjach, które 
posiadają niewiele składników 
majątkowych, wystarczy 
przeprowadzić inwentaryzację na 
podstawie uchwały zarządu, 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Park w Ropience coraz piękniejszy !! 
Kiedy wiosną Rada Sołecka Ropienki, pod egidą Stowarzyszenia STORCZYK przystępowała do realizacji 
projektu „Przywracamy świetność i funkcjonalność parku w Ropience” nikt z jej składu nie spodziewał 
się ze prace przy parku obejmą  aż taki zakres. Ale zwykle tak jest przy remontach i renowacjach. 
Ruszysz jedno, wali się drugie, trzeba naprawić oba. Poza tym apetyt rośnie w miarę jedzenia.  skali 
prac i wartoścą zrealizowanego projektu Koordynatorka projektu i sołtys wsi Ropienka , Pani Renata 
Wolańska  podsumowując projekt sama była zaskoczona skalą  wykonanych prac i wartością 
zrealizowanego projektu. Mieszkańcy Ropienki włożyli w realizację projektu własna pracę o wartości  
24 198 zł. A teraz po kolei o tym, co zrobiono w Ropience 
Realizując główny cel  projektu którym było zintegrowanie mieszkańców przy reaktywowaniu 
świetności dawnego parku w Ropience Kopalni, przeprowadzone następujące działania : 
1.Zorganizowano akcję porządkowania parku: przycięto krzewy i gałęzie drzew, zasadzono nowe 
krzewy, wykonano klomb w miejscu dawnej fontanny, zasadzono kwiaty, odnowiono istniejące ławki 
parkowe, czterokrotnie koszono i grabiono trawnik. 
2.Przystosowano teren do budowy i wykonania boiska.  
3.Wybudowano drewniany budynek gospodarczy z przylegającą do niego sceną. 
4.Wykonano boisko do piłki siatkowej: nawieziono 7 wywrotek ziemi, wyrównano grunt, 
przygotowano i wkopano słupki, zakupiono siatkę i piłkę.  
5.Zakupiono i zamontowano przenośną toaletę.  
6.Zorganizowano Dni Kultury Pogranicza i Dożynki 
Gminne, na których podsumowano realizację 
projektu, podziękowano władzom lokalnym, 
sponsorom i zaangażowanym mieszkańcom. 
7.Podczas każdej uroczystości starano się 
rzetelnie przekazać informację o Programie , 
zadbano o promocję darczyńców - wszystkie 
materiały informacyjne i publikacje wydawane w 
ramach Projektu zawierały informację 
"Dofinansowano ze środków Programu "Działaj 
Lokalnie IX" Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację 
Bieszczadzką -  

 

 

w której zostaną dokładnie wskazane: 
zakres inwentaryzacji, jej metoda i 
termin oraz skład komisji 
inwentaryzacyjnej. W większej 
fundacji, stowarzyszeniu obowiązków 
związanych z inwentaryzacją będzie 
znacznie więcej. 

WIEJSCY BOHATEROWIE 
NADCIĄGAJĄ!!! 

Stowarzyszenie  Folkowisko zaprasza 
wszystkie prężnie działające 
organizacje* z województwa 
podkarpackiego do wzięcia udziału w   
I edycji projektu „Wiejscy 
Bohaterowie” organizowanego przez 
Stowarzyszenia  Folkowisko w 
terminie od grudnia 2015 do lutego 
2016 r. *mogą być to też organizacje, 
które dopiero zaczynają i nie mają 
jeszcze wielkiego dorobku                                
IDEA                                                               
1. Jako Stowarzyszenie Folkowisko 
chcielibyśmy zapoznać się z 
ciekawymi inicjatywami wokół 
wiejskości w naszym regionie i 
wypromować je. Zależy nam, aby o 
projektach i organizacjach 
dowiedziało się jak najwięcej osób nie 
tylko w woj. podkarpackim, ale i w 
całej Polsce. 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Park w Ropience coraz piękniejszy !! cd… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Były działania, są efekty: 
1. Uprzątnięto teren parku.  
2. Stworzono zaplecze do organizacji imprez na wolnym powietrzu.  
3. Stworzono miejsce spotkań osób starszych.  
4. Przygotowano terenu do aktywnego wypoczynku.  

 

2. Naszym celem jest zbudowanie 
sieci najciekawszych inicjatyw, 
których autorzy będą mogli czerpać 
od siebie nawzajem wiedzę i 
doświadczenia. Zależy nam na 
tworzeniu warunków współpracy na 
kolejne lata. 

3. Chcielibyśmy pokazywać inicjatywy, 
które przybliżają działalność 
kulturową i życie na wsi. 
Przeciwstawiamy się w ten sposób 
wspólnie stereotypom pokazującym 
wieś jako miejsce braku i 
unieruchomienia. 

DLA KOGO? 

Zachęcamy do zgłaszania organizacje 
pozarządowe, inicjatywy nieformalne 
typu Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby 
Seniora, zespoły muzyczne i 
pojedynczych artystów/działaczy oraz 
instytucje kultury. Wymogiem jest, 
aby w działania wspomnianych 
organizacji były zaangażowane 
mieszkanki i mieszańcy wsi i/lub, aby 
dotyczyły one kultury wiejskiej. 

CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO 

1. Na początku będziemy przyjmować 
zgłoszenia oraz zbierać i wspólnie . 
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Wydarzenia w GPZB: 

 
Park w Ropience coraz piękniejszy !! cd… 
 
5. Zintegrowano mieszkańców przy organizowaniu i świętowaniu.                                                     
Trwałym efektem jest zaangażowanie mieszkańców do pomocy przy bieżących problemach i włączenie 
ich do współdecydowania o sprawach wsi. Kontynuowane będą imprezy plenerowe dla mieszkańców 
wsi, okolicznych miejscowości i turystów. Już dzisiaj planujemy następne działania w parku. 

 

 

 

 

 

 

opracowywać materiały o 
najciekawszych działaniach. 

2. Następnie będziemy publikować te 
materiały w Internecie oraz poprzez 
zaprzyjaźnione media w ramach 
„Miesiąca Aktywności Wiejskiej”. 

4. Powstaną także papierowe 
materiały graficzne przedstawiające 
daną organizację w wybranej formie 
(pocztówka, mapa lub kalendarz). 

3. Wspólnie z najciekawszymi 
organizacjami i tymi, które mają 
największy potencjał zorganizujemy 
wspólnie trzy Wieczory Wiejskie. 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ? 

Prosimy o wypełnienie formularza 
dostępnego pod tym linkiem: 

https://docs.google.com/forms/d/1-
QZNgl0i7G3GHjEQCsSmbH2Tj9DgfEWg7c
W0x2RCywU/viewform?usp=send_form 

Działanie realizowane w ramach projektu Fundacji 
Humanity in Action Polska w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy "Polis" pt. 
"Start-up! Laboratoria akcji i idei przeciw mowie 
nienawiści". Projekt jest realizowany w ramach 
programu Obywatele dla Demokracji, 
finansowanego z Funduszy EOG. 

 
 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1-QZNgl0i7G3GHjEQCsSmbH2Tj9DgfEWg7cW0x2RCywU/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1-QZNgl0i7G3GHjEQCsSmbH2Tj9DgfEWg7cW0x2RCywU/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1-QZNgl0i7G3GHjEQCsSmbH2Tj9DgfEWg7cW0x2RCywU/viewform?usp=send_form
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Wydarzenia w GPZB: 
 

I Ustrzyckie Śpiewanie 

Dla uczestników I Ustrzyckiego Śpiewania  był to wieczór, który przyniósł radość ze wspólnego 
śpiewania i szczególne wzruszenie z racji tego co śpiewano. Tematem wieczoru były pieśni i piosenki 
patriotyczne, w większości legionowe. Nie zabrakło więc tych znanych: „Marsz Pierwszej Brygady”, 
„Szara piechota”, Rozkwitały pąki białych róż” „Wojenko, wojenko” czy  „Przybyli ułani pod okienko”       
i tych rzadziej śpiewanych jak: „Tam na błoniu błyszczy kwiecie”, „Pożegnanie – Bywaj dziewczę 
zdrowe”, „Ostatni mazur”, „Leguny w niebie”. Spotkanie odbyło się 27 listopada w restauracji 
Karpacka z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne i Fundacji Bieszczadzkiej. Było 
pierwszym z cyklu śpiewających spotkań jakie obie organizacje postanowiły realizować                             
w nadchodzącym roku. Każde kolejne będzie miało inny motyw przewodni ale jeden i ten sam cel: 
wspólne śpiewanie, głównie polskich pieśni i piosenek.  Już dzisiaj zapraszamy na styczniowe wspólne 
śpiewanie  kolęd i pastorałek.  

 

 

 

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: redakcja BGPZB 

 

Ważne linki:  
 
www.wolontariatbieszczadzki.pl 
www.ngo.pl 
www.nasze-bieszczady.pl 
www.lgd-zielonebieszczady.pl 
www.barr-ustrzyki.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.bliskopolski.pl/leksykon/ulan/
http://www.bliskopolski.pl/leksykon/legiony-polskie/
http://www.wolontariatbieszczadzki.pl/
http://www.ngo.pl/
http://www.nasze-bieszczady.pl/
http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/
http://www.barr-ustrzyki.pl/
http://www.gotocarpatia.pl/
http://www.zielony/
http://www.fundacja.bieszczady.pl/

