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1. Wydarzenia w GPZB:





Projekt „ Strefa Wolności-Zatańcz z Nami „ wytańczony !!!!
Narodowy dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych
Partnerstwo podpisane!!
O prawach człowieka rozmawiali w Bieszczadach.....

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia

„Zostaw swój 1% w Bieszczadach”
Rokrocznie od 2006r Fundacja Bieszczadzka ogłasza konkurs grantodawczy „Działaj
Lokalnie” na ciekawe inicjatywy. Efektem konkursu są nowe place zabaw,
odremontowane kuchnie KÓŁ GOSPODYŃ, nowe stroje ludowych zespołów
wokalnych, odnowione kapliczki, działania dla seniorów ale przede wszystkim
zaangażowanie ludzi w zmiany w swoich maleńkich bieszczadzkich „OJCZYZNACH”
Prosimy Państwa o przekazanie 1% na bieszczadzkie inicjatywy zgodnie z hasłem
„Zostaw swój 1% w Bieszczadach”
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Zapraszamy do lektury lutowego
numeru Biuletynu Informacyjnego
Grupy
Partnerskiej
„Zielone
Bieszczady”
Oprócz relacji z działań organizacji
pozarządowych pracujących w
Bieszczadach polecamy szczególnie
artykuł Miłosza Smoleńskiego,
ucznia I klasy LO w Ustrzykach Dl
o „ Żołnierzach Wyklętych”
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

Wydarzenia w GPZB:

Projekt „ Strefa Wolności-Zatańcz z Nami „ wytańczony !!!!
W okresie od 1.09 do 31.01.2015r.grupa nieformalna złożona z rodziców i instruktora tańca realizowała projekt
Strefa Wolności-Zatańcz z Nami, w ramach Programu ,, Działaj Lokalnie VIII " Polsko- Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce" oraz Fundację Bieszczadzką – Ośrodek
Działaj Lokalnie w Ustrzykach Dolnych. Głównym celem projektu była integracja mieszkańców wokół grupy
tanecznej "Nemezis" oraz stworzenie przykładu zaangażowania rodziców i dzieci w działania taneczne. To taniec
jest dziedziną która uczy dzieci wytrwałości, pracowitości, wrażliwości społecznej i komunikacji, poprawia stan
zdrowia i wpływa pozytywnie na rozwój fizyczny dziecka. Dzięki warsztatom tanecznym dzieci nauczyły się
przeżywać i przekazywać emocje, rozwijały swoje dyspozycje psychiczne i fizyczne, uczyły się pozytywnego
rozładowywania energii. Taniec dzieci z zespołu Nemezis postanowiono wykorzystać do tego aby pokazać ich
rówieśnikom, że warto w sposób kreatywny spędzać czas wolny i realizować swoje pasje. W ramach projektu
uszyto nowe kostiumy dla zespołu Nemezis, przeprowadzono dla dzieci i młodzieży z zespołu oraz dla dzieci z
przedszkola 80 h warsztatów tanecznych. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy przygotowali program dla
publiczności, który zaprezentowany został na festiwalu podsumowującym projektowe działania

Do 31 marca można
składać wnioski
w konkursie Działaj
Lokalnie IX- 2015
Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj
Lokalnie, informuje, że ruszyła kolejna,
IX Edycja Programu Działaj Lokalnie.
Wzorem roku ubiegłego, wnioski należy
składać wyłącznie poprzez generator
wniosków dostępny na stronie
www.dzialajlokalnie.pl , oraz
www.fundacja.bieszczady.pl . Nie
składają Państwo wniosków w wersji
papierowej oraz nie dołączają żadnych
załączników.
W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie 2015” wspierane będą projekty, które
inicjują współpracę mieszkańców na
rzecz dobra wspólnego. Jest on
prowadzony z myślą o organizacjach
pozarządowych oraz grupach
nieformalnych, które podejmują
wspólny wysiłek, aby w ich
społecznościach żyło się lepiej, z terenu
12 gmin: Baligród, Bircza, Cisna,
Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska,
Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne,
Zagórz i Tyrawa Wołoska.
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Wydarzenia w GPZB:

Projekt „ Strefa Wolności-Zatańcz z Nami „ wytańczony !!!!

cd….

Festiwal Taneczny" Strefa Wolności -Zatańcz z Nami" odbył się 30 stycznia 2015r. W festiwalu brały udział
grupy tancerzy z powiatu bieszczadzkiego, oraz goście z Krosna.
Na Festiwalu ,,Strefa wolności - Zatańcz z Nami" pokazały się w różnych kategoriach wiekowych jak i
kategoriach tańca.
- Szkoła Podstawowa w Wojtkowej gr. starsza i młodsza
- Szkoła Podstawowa Ropienka
- Szkoła Podstawowa Hoszów
- Szkoła Podstawowa Ustianowa
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustrzykach Dolnych gr. Cheer, gr. młodsza Iskierki
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustrzykach Dolnych gr. Cheer, gr. młodsza Smyki
- GOK Lutowiska gr. starsza i młodsza
- UDK w Ustrzykach Dolnych gr. starsza i gr. młodsza Nemezis
- Dom Kultury Krosno, gr. Kleks IV, gr. Kleks V

Dodatkowe informacje na temat
konkursu realizowanego w ramach
„Działaj Lokalnie IX- 2015” można
uzyskać: w siedzibie
Fundacji
Bieszczadzkiej, Ustrzyki Dolne ul. Rynek
14,
w godz. od 9.00 do 15.00 lub
telefonicznie pod numerem tel: (13) 469
72 97, kom 881 537 554

Warsztaty:
"W HARMONII Z
NATURĄ - promocja
bioróżnorodności
Polski
PołudniowoWschodniej",
Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i
Transferu Technologii "HORYZONTY"
zaprasza do wzięcia udziału w
bezpłatnych warsztatach
organizowanych w ramach projektu
"W HARMONII Z NATURĄ - promocja
bioróżnorodności Polski PołudniowoWschodniej", które odbędą się 1920.03.2015r. w Ustrzykach Dolnych
(Młyn-Muzeum w Ustrzykach Dolnych, ul.

Fabryczna 12, Ustrzyki Dolne).
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Wydarzenia w GPZB:

Projekt „ Strefa Wolności-Zatańcz z Nami „ wytańczony !!!!

cd….

Wykonano 19 układów tanecznych, każda z grup została nagrodzona statuetką oraz dyplomami dla zespołu,
instruktora lub opiekuna, był również skromny poczęstunek. Na zakończenie festiwalu wszyscy odtańczyli
wspólny taniec, „Taniec połamaniec”.
Koordynatorem festiwalu była instruktor Joanna Drozd a prowadzącym był Wojciech Szott w charakteryzacji
smerfa. Charakteryzacja ta miała za zadanie dodać odwagi i ująć stresu młodszym i starszym tancerzom przed
publicznością.
Koordynator Joanna Drozd dziękowała wszystkim tancerzom, instruktorom, opiekunom grup, rodzicom i
gościom przybyłym na festiwal.

W trakcie warsztatów zapewniamy
materiały szkoleniowe oraz usługę
cateringową.
Istnieje możliwość uczestnictwa w
jednym lub w obu modułach
warsztatów.
Informacje o programie warsztatów
uzyskać można pod podanymi niżej
nr. telefonów.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie
uczestnictwa w warsztatach do 16
marca 2015 roku telefonicznie 17
8651707,kom.: 603 374 878 lub
mailowo:
promocjabioroznorodnosci@gmail.co
m

Autor tekstu: Joanna Drozd, autor zdjęć: Andrzej Górski

4

Wydarzenia w GPZB:

Narodowy dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych
Dzień 1 marca w naszej codziennej obecności był niegdyś zwykłym dniem. Zaczynał się nowy miesiąc, który
zwiastował nadejście wiosny. Jednak już od kilku lat akurat ten dzień stał się dniem pamięci, o tych którzy nigdy
nie złożyli broni, płacąc za to najwyższą cenę- cenę życia. Od 1 marca 2011 roku obchodzimy Narodowe ŚwiętoDzień Żołnierzy Wyklętych. Kim zatem oni byli? Dlaczego nie mówiło się o nich głośno w czasach PRL-u?

Żołnierze Wyklęci- członkowie powojennego podziemia antykomunistycznego, którzy nigdy nie złożyli
broni ani munduru. Stawiali oni opór przeciwko pełnej sowietyzacji Polski, walcząc z siłami UB,
Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz sowieckiego NKWD. W największym okresie liczyli oni
od 120-180 tys. żołnierzy. Ta siła choć dobrze wyszkolona nie była w stanie pokonać sił sowieckich na
terytorium państwa polskiego z powodu mizernego uzbrojenia. Jednak aż do lat 50 XX w. walczyli za
wolną i niepodległą Polskę. Niestety większość z nich zginęła w walkach lub została zamordowana w
polskich więzieniach. Tylko nieliczni z nich przeżyli mroczne czasy stalinizmu. Trzeba sobie więc zadać
pytanie od kiedy i jak wyglądała ich działalność? Otóż już w 1943r odziały Armii Krajowej zaczęły
tworzyć na Kresach Wschodnich lokalne struktury władzy. Wpływ na to miały niewątpliwie coraz to
liczne klęski wojsk niemieckich na froncie wschodnim. Armia Czerwona zaczęła coraz bardziej zbliżać
się do przedwojennej granicy polskiej. Kiedy w lutym 1944r w okolicy miasta Sarny wojska sowieckie
przekroczyły dawną granicę Rzeczpospolitej odziały Armii Krajowej rozpoczęły wyzwalanie polskich
miast przy pomocy Armii Radzieckiej. Niestety nie przypuszczali, że wkrótce zostaną aresztowani. Tak
stało się min. po wyzwoleniu Wilna i Lwowa w 1944r. Oficerowie i żołnierze zostali rozbrojeni a
następnie aresztowani. Większość z nich została wysłana na Syberię lub zamordowana. . Te wydarzenia
miały wpływ na późniejsze decyzje naczelnego dowództwa AK. 19 stycznia ostatni Komendant AK gen. Leopold
Okulicki ps „ Niedźwiadek” rozwiązał Armię Krajowa. Chciał w ten sposób uchronić swoich oficerów oraz
żołnierzy przed aresztowaniami. Jednak nie wszyscy zgodzili się z jego decyzją. Zaraz po tym wydarzeniu zostało
utworzonych jeszcze wiele innych organizacji walczących o wolność Polski. Na pierwszy plan wysunęły się dwie
organizacje: NIE, kierowana przez gen. Emila Fieldorfa ps „ Nil”, a jego aresztowaniu 7 marca w Milanówku,
WIN- czyli Wolność i Niezawisłość. Nie przyszło im walczyć w łatwym okresie. Na terenie całego państwa
stacjonowały Armia Czerwona oraz NKWD. Skutecznie zwalczali oni opór przy pomocy polskich komunistów
oraz UB organizując liczne zasadzki i obławy. Dodatkowo jeszcze rządy zachodnie przestały uznawać Rząd RP na
Uchodźstwie a premier Stanisław Mikołajczak szukał kompromisu z komunistami. W tym czasie w całym kraju
również na Kresach Wschodnich rozpoczęły się regularne walki. Wszystkie ta działania były wymierzone w siły
UB, KBW, Milicji Obywatelskiej oraz Armii Ludowej. Swój największy udział miała 6 Wileńska Brygada AK pod
dowództwem mjr. Zygmunta Siendzielarza ps „ Łupaszko”.
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Centrum Informacji
i Wspomagania
w Lesku
informuje,że

Od 9 do 23 marca br.
trwa rekrutacja do
IV edycji
Szkoły Liderów ,
która odbędzie się w dniach od 20 do 26
kwietnia br. w Hotelu „Lech” Siedlec 151,
32-744 Łapczyca.
Wszelkich informacji szczegółowych
udziela
Beata Paszkiewicz
Opiekun CIW w Lesku
Centrum Informacji i Wspomagania w
Lesku ul. Moniuszki 6
38-600 Lesko
www.sprawnengo.pl
biurolesko@sprawnengo.pl
tel. 13 464 54 52
kom. 608-806-993

Wydarzenia w GPZB:

Przypomnienie !!!!!!

Narodowy dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych cd…..
Walczyła ona na terenie Wileńszczyzny a następnie na Pomorzu Gdańskim i w Borach Tucholskich.
Przeprowadziła ona udane akcje odwetowe zabijając wielu znaczących oficerów Urzędu Bezpieczeństwa. W tym
oddziale walczyła min: Danuta Siedzikówna ps „ Inka”- sanitariuszka w oddziałach „ Łupaszki”. 20 lipca 1946r
aresztowana przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w Gdańsku. Pomimo wielu tortur jakich doznała w
pawilonie V więzienia w Gdańsku, bicia, wyrywania włosów, paznokci, gwałcenia przez oficerów nie wydała
nazwiska swojego dowódcy. Na mocy wyroku sądu została skazana na karę śmierci i utratę mienia. Nie chciała
skorzystać nawet z ułaskawienia prezydenta Bolesława Bieruta. Chciała umrzeć godnie i z honorem. W dniu 28
sierpnia 1946r nie mając 18 lat została rozstrzelana wraz z Feliksem Selmanowiczem ps „ Zagończyk”. Oddano
wówczas typowo sowieckim sposobem strzał w tył głowy. Zanim to się stało „ Inka” powiedział jeszcze słowa: „
Niech żyje Polska!” Niech żyje Łupaszko! Ta wielka bohaterka została w 2006r odznaczona pośmiertnie przez
prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Innym wspomnianym już
bohaterem był gen. „ Nil”. Po powrocie z Syberii zamieszkał z rodziną w Łodzi. Podczas amnestii w 1948r ujawnił
swoje prawdziwe nazwisko. Myślał, że to mu pomoże. Niestety okazała się, że nie. Niedługo UB aresztowało go
po tym, jak wyszedł z urzędu. Został przewieziony do warszawskiego więzienia na ul. Rakowieckiej w dzielnicy
Mokotów. Tam wymuszono na nim przyznanie się do winy. On też do końca pozostał niezłomny. 20
października 1952r Sąd Najwyższy bez jego obecności wydał na nim wyrok śmierci. Rozkaz wykonano 24 lutego
1953r przez powieszenie. Prokurator czytający wyrok w lęku i strachu odczytywał jego treść. Dopiero w 1989r
generał August Emil Fieldorf został zrehabilitowany. W późniejszych latach został nagrodzony oraz uczczony
wieloma pomnikami. Niestety do dziś nie znamy miejsca jego pochówku. Wielu z nas mogło odtworzyć sobie
pamięć o nim oglądając w 2009r premierę filmu „ Generał Nil”. Jego postać wiernie zagrał Olgierd Łukaszewicz.
Do dziś w Warszawie mieszka także córka generała. Innym znanym bohaterem był rotmistrz Witold Pilecki. W
czasie wojny przebywał jako agent w obozie Auschwitz. Po ucieczce przekazał informacje o obozie Naczelnemu
Dowództwu. Po wojnie właśnie takich jak on zaczęto tropić i nękać. W 1947 roku został aresztowany przez
funkcjonariuszy UB a następnie przesłuchiwany i torturowany. W czasie procesu sądowego zarzucano mu min:
wrogą działalność wobec Związku Radzieckiego, próbę zamachu na grupę dygnitarzy MBP, oraz szpiegostwo w
czasie wojny na rzecz hitlerowskich Niemiec. W dniu 15 marca 1948r wydano na niego wyrok śmierci przez
rozstrzelanie. Jego katem był Piotr Śmietański znany też jako „ kat Mokotowa”. Po latach córka rotmistrza tak
wspomniała o swoim oj
„Na jednym z ostatnich posiedzeń, gdy już było wiadomo, że zginie, ojciec dał mamie mały metalowy grzebyk i
powiedział, żeby koniecznie kupiła książkę Tomasza á Kempis „ O Naśladowaniu Chrystusa ”. Chciał, żeby mama
codziennie czytała nam fragmenty tej cudownej książeczki. „To ci da siłę” – powiedział do niej. Bardzo sobie
cenię tę książeczkę i przez cały czas ją czytam. Jest to także testament dla mnie.” Rotmistrz został
zrehabilitowany w latach 90 XX w. W 2013r został pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika.
Przedstawieni powyżej nie byli jedynymi z „ Wyklętych”. Wśród nich znaleźli się także:
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Stowarzyszenia i fundacje
zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym (KRS)
powinny co roku sporządzić
sprawozdania (finansowe i
merytoryczne) oraz złożyć je do
różnych urzędów.
Wszystkie organizacje pozarządowe
muszą wysyłać co roku swoje
sprawozdanie finansowe za poprzedni
rok (np. w 2015 r. za 2014 r.) oraz
deklarację CIT-8 do urzędu
skarbowego. Powinny to zrobić
niezależnie od tego, czym się zajmują
i jak duże mają roczne budżety. Jeśli
prowadzą działalność gospodarczą lub
mają status organizacji pożytku
publicznego, mają więcej obowiązków
sprawozdawczych.

Wydarzenia w GPZB:

Rekrutacja do projektu
"Polubić finanse"

Narodowy dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych cd…..
a) Marian Biernaciak ps „ Orlik”- dowódca oddziału WiN na Lubelszczyźnie. Zginał w walce 24 czerwca we wsi
Piotrówek.
b) Józef Kuraś ps „ Ogień”- porucznik Batalionów Chłopskich, dowódca oddziału partyzanckiego na Podhalu.
Ranny w zasadzce KBW w okolicy Nowego Targu zmarł 22 lutego 1947r.
Stanisław Sojczyński ps „ Warszyc”- kapitan piechoty i Konspirator Wojska Polskiego. Aresztowany w
Częstochowie 27 czerwca 1946r został stracony na mocy wyroku sądowego w dniu 19 lutego 1947r w więzieniu
łódzkim.
Anatol Radziwonik ps „ Olech”- ostatni dowódca podziemia antykomunistycznego w ziemi grodzieńskiej.
Podporucznik Wojska Polskiego. Zginął w sowieckiej obławie 12 maja 1949r na Grodzieńszczyźnie.
e) Henryk Flame ps „ Grot” lub „ Bartek”- kapitan Narodowych Sił Zbrojnych. Zabity 1 grudnia 1947r w swoim
mieszkaniu w Zabrzu.
Ci wszyscy zginęli a pamięć a nich na długie lata zaginęła. Walki podziemia antykomunistycznego trwały jeszcze
w latach 50. Niestety bez powodzenia. Po sfałszowanych wyborach 1947 roku władza komunistyczna była
zalegalizowana. Większość z tych żołnierzy zginęła lub została zamordowana. Część z nich opuściła więzienia na
mocy amnestii z 1956r. Do lat 60 żył jak później wspomniano ostatni partyzant Rzeczpospolitej. Był nim Józef
Franczak ps „ Lalka” zwany też Lalusiem. Był sierżantem Wojska Polskiego. Wydał go jego najbliższy przyjaciel.
Został zastrzelony w obławie MO i SB 21 października 1963r. Jego śmierć stała się symbolem końca zbrojnej
walki o Polskę. Został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z
Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Stało się to w Lublinie w 2008r. Odznaczenie odebrał jego syn Marek.
Dziś co roku od 2011 obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, tych dla których Polska
była najważniejsza. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie mówiło się o nich, ponieważ nie pozwalały
na to stosunki polityczne oraz propaganda radziecka. Znaleźli się jednak tacy, którzy chcieli czcić ich pamięć.
Żołnierze NSZ, Armii Krajowej, BCh oraz WIN-u. Pamiętajmy o nich bo oni są wzorem honoru, wiary i
poświęcenia oraz krwi przelanej za ojczyznę.
Żołnierze Wyklęci! Cześć Waszej Pamięci!
Autor: Miłosz Smoleński, uczeń kl I LO w Ustrzykach Dl
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Interesujesz się matematyką,
polityką młodzieżową i jesteś
lokalnym społecznikiem? Masz 16-25
lat? Uważasz, że finanse, księgowość
czy budżet obywatelski to hasła
zarezerwowane wyłącznie dla
specjalistów? Nic podobnego! Daj
sobie szanse – polub finanse.
„Polubić Finanse” to nowy projekt
realizowany przez Związek Harcerstwa
Polskiego, skierowany do członków
organizacji pozarządowych,
wolontariuszy oraz radnych z
młodzieżowych rad gmin w wieku 16 – 25
lat z terenów 5 województw:






dolnośląskiego,
łódzkiego,
mazowieckiego,
podkarpackiego,
pomorskiego.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i
umiejętności 200 młodzieżowych liderów
w zakresie: zarządzania finansami w
organizacjach, prowadzenia księgowości,
zarządzania projektem oraz pozyskiwania
środków.

Wydarzenia w GPZB:

Jak chcemy tego dokonać?

Partnerstwo podpisane!!
Od października 2012r. do czerwca 2015r. również na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowany jest projekt
„NGO sprawne jak mało kto ‘ celem którego jest zapewnienie kompleksowego wsparcia szkoleniowodoradczego dla organizacji pozarządowych.
W ramach projektu organizacjom oferowane są bezpłatne szkolenia oraz doradztwo w czterech Centrach
Informacji i Wspomagania w Lesku. Zrekrutowane do projektu organizacje zgłaszały zapotrzebowanie na
szkolenia, związane z prowadzeniem oraz funkcjonowaniem organizacji, z pozyskiwania dla niej funduszy itp..
Dla organizacji, które miałyby problem z dotarciem do CIW uruchomiono mobilny punkt wsparcia „NGOBUS”
wyposażony w odpowiedni sprzęt i materiały informacyjne.
Każdy z uczestników projektu ma możliwość skorzystania z pomocy doradców - specjalistów z zakresu
prawa, księgowości, pozyskiwania funduszy oraz każdej dowolnej tematyki dotyczącej funkcjonowania NGO.
W projekcie przewidziano również wsparcie finansowe na zdiagnozowane przez doradców potrzeby np.
zaprojektowanie strony internetowej, wydruk plakatów i ulotek informacyjno-promocyjnych, rozmowy z
coachem, itd. Prawie wszystkie biorące w projekcie organizacje skorzystały z tego wsparcia.
Jednym z projektowych założeń było zacieśnienie współpracy bieszczadzkich JST z trzecim sektorem.
Od grudnia 2014r. do końca stycznia 2015r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych
odbywały się „Warsztaty Partnerstw” dla jednostki samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych
działających na terenie powiatu bieszczadzkiego, które zostały zrekrutowane w ramach Projektu „NGO sprawne
jak mało kto. Warsztaty realizowane były przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie.

W ramach działań projektowych
chcielibyśmy poszerzyć wiedzę młodych
ludzi o następujące kwestie:




finanse w organizacji,
budżet obywatelski,
księgowość organizacji.

Będziemy to robili poprzez szkolenia,
warsztaty, wizytę studyjną, seminaria
oraz działania lokalnych grup
projektowych.
W każdym województwie objętym
projektem powstanie 8 grup
zadaniowych, po 5 osób każda.
Członkowie grupy to osoby należące do
ZHP oraz przedstawiciele innych
organizacji pozarządowych, które pod
okiem tutora będą miały okazję
realizować działania lokalne dopasowane
do środowiska w jakim będą
przeprowadzane oraz do zainteresowań
członków zespołu.
Jak przystąpić do projektu?
Aby móc realizować wspólnie z nami ten
projekt kandydat musi wejść na stronę
internetową: www.polubicfinanse.pl i
wypełnić formularz zgłoszeniowy.

8

Wydarzenia w GPZB:

Partnerstwo podpisane!! Cd…
Wspólnym celem uczestników zajęć i jednocześnie wymierną korzyścią było zacieśnienie współpracy
JST z trzecim sektorem. Uczestnicy „Warsztatów partnerstw” uzyskali wiedzę o tworzeniu partnerskiej
współpracy na rzecz rozwoju lokalnego. Efektem realizacji warsztatów było stworzenie i podpisanie,,
Porozumienia o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz integracji i rozwoju Powiatu Bieszczadzkiego”.
Partnerstwo tworzą:
- Powiat Bieszczadzki
- Fundacja Bieszczadzka W Ustrzykach Dolnych
- Ochotnicza Straż Pożarna ,,Wojtkowa”
- Stowarzyszenie Przyjaciół Ustrzyckiej ,,Dwójki” w Ustrzykach Dolnych
- Stowarzyszenie Rozwoju Ustjanowej Dolnej ,,Ustyan”
- Stowarzyszenie Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa w Krościenku

Na bazie przesłanych formularzy
będziemy kompletować grupy
zadaniowe, uwzględniając w
szczególności miejsce zamieszkania.
Uwaga! Rekrutacja trwa tylko do końca
marca.

Wszelkie pytania prosimy kierować na
adres: polubić.finanse2@zhp.net.pl.
Zapraszamy także do śledzenia nas na
facebooku:
https://www.facebook.com/polubicfi
nanse.
Finanse nie gryzą i dadzą się polubić.
Nie wierzysz? Spróbuj!
Projekt jest współfinansowany z
Funduszy EOG w ramach programu
Obywatele dla Demokracji.

Wyniki formalne
FIO 2015
Departament Pożytku
Publicznego poinformował, że
zakończono ocenę formalną
ofert złożonych w konkursie
FIO 2015 (Priorytet 2, 3, 4
kierunek działania 1).
Odwołania można składać do 19
marca 2015.

Autor tekstu i zdjęć: Beata Paszkiewicz
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Poniżej zamieszczono listę
ofert zawierającą wyniki oceny
formalnej. Oferty uszeregowane
zgodnie z numerami FIO
Lista formalna FIO 2015 - pdf

O prawach człowieka rozmawiali
w Bieszczadach.....
Grupa nieformalna B/U/S ( Bieszczadzki Uniwersytet Społeczny) zakończyła w lutym realizowany od od
sierpnia 2014r. projekt „Prawa Człowieka na Pętli Bieszczadzkiej”. Był to kolejny projekt w ramach programu
Działaj Lokalnie VIII jaki w Bieszczadach koordynuje Fundacja Bieszczadzka. O projekcie opowiada jego
koordynatorka Iwona Dolińska:
„Głównym celem projektu było podniesienie świadomości i aktywności mieszkańców Bieszczadów w dziedzinie
praw człowieka, postaw obywatelskich, ułatwienie im dostępu do kultury oraz zwiększenie atrakcyjności
turystycznej regionu. Poza tym pragnęliśmy zaangażować społeczność lokalną poprzez udział w projekcjach,
dyskusjach, wolontariacie, konkursie.
Pierwszym etapem projektu było zorganizowanie 12. Objazdowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch
Docs. Prawa Człowieka w Filmie. Bieszczady 9-13 września 2014r. W ramach festiwalu odbywającym się w
miejscowościach: Ustrzyki Dolne, Czarna, Lipie, Lutowiska, Cisna, Wetlina odbyło się 28 projekcji, zaprosiliśmy
10 specjalistów, przeprowadziliśmy 7 paneli dyskusyjnych / telekonferencji, odbyły się spektakl, koncert,
wystawa fotograficzna, warsztaty dla nauczycieli.

W przypadku, gdy oferentowi
przysługuje możliwość odwołania,
można:
1) złożyć je osobiście w Instytucji
Zarządzającej
lub
2) wysłać priorytetową przesyłką
pocztową na adres Departamentu
Pożytku Publicznego
Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
z dopiskiem: Odwołanie od oceny
formalnej FIO 2015
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Odwołanie (np. poprzez złożenie
dodatkowych wyjaśnień) przysługuje
we wszystkich przypadkach jeśli
oferta została złożona przez Generator
w terminie tj. do 21.01.2015 r.
godziny 16:15.

Wydarzenia w GPZB:

O prawach człowieka rozmawiali w Bieszczadach.....cd…
Kolejnym etapem była akcja obywatelska Marsz na wybory!, w którym młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna
wzięła udział w konkursie na plakat zachęcający do aktywnego uczestnictwa w wyborach. Plakat wybrany przez
jury został rozwieszony w miejscowościach powiatu bieszczadzkiego.
Ponadto w ramach projektu, od listopada do lutego, zorganizowaliśmy 12 projekcji filmów w Stuposianach,
Lutowiskach, Zatwarnicy i Michniowcu w ramach kina objazdowego Watch Docs na Spacerze.
Na koniec podsumowaliśmy projekt na imprezie zamknięcia w Ustrzykach Dolnych (projekcja filmu, koncert,
prezentacja podsumowująca działania projektowe).
W każdej projekcji udział wzięło ok. 20 widzów (frekwencja niższa niż zakładana przez organizatorów), udało się
stworzyć grupę wolontariacką złożoną z młodzieży oraz osób dorosłych.
Efekty i korzyści: dzięki projekcjom w małych wsiach (remizy, GOKi, świetlice wiejskie, prywatne lokale
usługowe) zwiększyliśmy dostęp do wydarzeń kulturalnych; podnieśliśmy atrakcyjność turystyczną Bieszczadów
w okresie jesienno-zimowym (wśród widzów regularnie mieliśmy turystów z całej Polski, a nawet kilka osób z
Europy - filmy w angielskiej wersji językowej); akcja obywatelska zwiększyła zaangażowanie w sprawy regionu;
spośród wolontariuszy wyłoniliśmy liderów lokalnych, z którymi będziemy współpracować przy kolejnych
działaniach grupy”.

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/
www.gotocarpatia.pl
WWW.zielonyrower.pl

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

Autor tekstu i zdjęć: Iwona Dolińska
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