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1. Wydarzenia w GPZB:
 Projekt „Aktywne Bieszczadzkie NGO” dobiegł końca !
 W Stefkowej podsumowano projekt „Nasza wieś – nasze dobro”.
 I tak to w Leszczawie powstała "Świetlica dla małych i dużych"
 Jeszcze jedna bieszczadzka świetlica nabrała blasku z „Działaj Lokalnie”

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia

W Nowym Roku 2017
życzymy szczęścia,
pomyślności, spełnienia
planów, optymizmu
i radości
z podejmowanych
działań.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej
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Wydarzenia w GPZB:

Fundusz Inicjatyw Jeszcze

tylko
do 9 stycznia !!

Projekt „Aktywne Bieszczadzkie NGO” dobiegł końca !
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” działająca w imieniu Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Ustrzykach Dolnych z radością informuje, iż projekt realizowany w ramach IX edycji Działaj
Lokalnie dobiegł końca. Dzięki kilkumiesięcznej pracy udało się sprawić, że zorganizowane I Bieszczadzkie Forum
Organizacji Pozarządowych odniosło duży sukces. Forum zgromadziło na Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych
ponad 40 różnych organizacji pozarządowych z ponad setką przedstawicieli, którzy mieli okazję do
przedstawienia swoich organizacji, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocowało kolejnym krokiem
w integracji środowiska.

Obywatelskich (P FIO)
Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej
zaprasza
organizacje
pozarządowe
oraz
podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4
Ustawy
o
Działalności
Pożytku
Publicznego i o Wolontariacie do
udziału w otwartym konkursie ofert na
realizację
zadań
publicznych
dofinansowanych w 2017 r. ze środków
krajowego Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich (P FIO).
W tzw. naborze grudniowym od 1
grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do
godziny 16:15 uprawione podmioty
mogą składać oferty o dofinansowanie
zadań w ramach jednego z dwóch
Priorytetów:
1.Priorytet 3. Aktywni obywatele
(Konkurs Ogólny);
2.Priorytet 4. Silne organizacje
pozarządowe (Konkurs Ogólny,
Komponent Działań Systemowych).

Kolejnym działaniem w ramach projektu było przeprowadzenie szkoleń dla istniejących organizacji NGO,
przedstawicieli JST oraz przedstawicieli grup nieformalnych mających w planie rejestrację działalności w KRS.
Spotkania warsztatowe odbyły w dwóch panelach tematycznych:
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Szczegółowe informacje są dostępne
na:http://www.pozytek.gov.pl/index.ph
p?document=3923

Wydarzenia w GPZB:

Projekt „Aktywne Bieszczadzkie NGO” dobiegł końca ! cd…




w zakresie: zmian w przepisach obowiązujących organizacje pozarządowe i koniecznego dostosowania
dokumentów i działań własnych, w tym w stosunku do Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 25
września 2015 r. (zmiany od 20.05.2016 r. oraz od 2017 r.)
w zakresie: procedury powołania NGO, zapoznania się z koniecznymi dokumentami i ich wypełnienie,
prawa i obowiązki organizacji – w kontekście aktualnych przepisów prawa, ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności rejestracji organizacji nieformalnych zgłoszonych w starostwie.

Burmistrz Ustrzyk
Dolnych ogłosił otwarte
konkursy ofert na
realizacje zadań
publicznych w roku 2017,
w następujących
obszarach:






Dzięki zrealizowaniu powyższych zadań wszystkie założenia projektowe zostały osiągnięte:
 Aktywizacja i integracja środowiska organizacji pozarządowych z terenu Bieszczad;
 Promocja aktywności obywatelskiej i dobrych praktyk organizacji poprzez organizację I Bieszczadzkiego
Forum Organizacji Pozarządowych;
 Podnoszenie wiedzy zarówno po stronie NGO, jak i pracowników gmin i powiatów, w których
kompetencjach leży współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Autor tekstu i zdjęć: koordynator projektu Iwona Woch

Upowszechnianie kultury.
Profilaktyka i rozwiązywanie
problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałanie narkomanii.
Kultura fizyczna i sport
Turystyka.
Regranting.

Termin realizacji wyżej wymienionych
zadań obejmuje okres od 1 stycznia
2017r. do 31 grudnia 2017r.
Termin składania ofert ustala się na okres
od 16 grudnia 2016r. do 16 stycznia
2016r.
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu
Miejskiego (Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki
Dolne, sekretariat) lub przesłać na
wskazany adres korespondencyjny (liczy
data wpływu do Urzędu Miejskiego) z
dopiskiem "OTWARTY KONKURS OFERT".
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w
terminie do 30 dni od dnia zakończenia
składania ofert.
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Wydarzenia w GPZB:

W Stefkowej podsumowano projekt „Nasza wieś – nasze dobro”.
W piękne zimowe, niedzielne popołudnie 11 grudnia 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Stefkowej
odbyło się spotkanie podsumowujące projekt IX edycji „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii W Polsce oraz Fundację Bieszczadzką
zatytułowany „Nasza wieś – nasze dobro”. Warsztaty i zajęcia zaplanowane w projekcie odbywały się przez pół
roku od lipca do grudnia. Działania obejmowały różne sfery życia od intelektualnych przez manualne do
ruchowych. W spotkaniu uczestniczyło wiele osób. Wśród zaproszonych gości obecna była v-ce Prezes Fundacji
Bieszczadzkiej Pani Lucyna Sobańska, wielu wolontariuszy, instruktorzy a przede wszystkim dzieci i młodzieżuczestnicy projektu. Na ogromnym stole pięknie nakrytym ozdobami i przedmiotami wykonanymi podczas
zajęć projektowych zasiedli wszyscy aby obejrzeć krótką prezentację multimedialną przygotowaną przez
fotografa projektu Olę Frankowską prezentowaną przez koordynatora Renatę Kapuścińską – Frankowską.
Podczas spotkania dzieci i młodzież zatańczyły fragment układu tanecznego, który nauczyły się podczas zajęć.
Cały czas spotkania konsumowaliśmy ciasteczka przygotowane na warsztatach kulinarnych ”ale ciacho”. Pani
Prezes podsumowując nasz projekt powiedziała, że cieszą ją projekty, które skierowane są do dzieci i dobrze, że
takie pomysły rodzą się w głowach tych, którzy starają się o środki z różnych źródeł. Instruktorzy jednogłośnie
stwierdzili, że prowadzenie zajęć wolontariacko daje o wiele więcej frajdy i satysfakcji niż wtedy, kiedy bierzemy
za to wynagrodzenie.

Autor tekstu: Renata Kapuścińska-Frankowska, zdjęcia: Ola Frankowska

Tesco i Fundacja Tesco
Dzieciom „Decydujesz,
pomagamy”, ogłosiły
drugą edycję
ogólnopolskiego programu
mającego na celu wsparcie
lokalnych projektów
społecznych.

Aby wziąć udział w konkursie– wystarczy
wejść na stronę
www.tesco.pl/pomagamy i wypełnić
formularz, krótko opisując planowane
przedsięwzięcie i wysłać go w terminie od
2 do 31 stycznia 2017 r. Komisja
Grantowa wybierze po trzy najlepsze
projekty dla każdego ze 145
mikroregionów, na które została
podzielona cała Polska. O tym, czy Twoja
organizacja otrzyma grant, zadecydują
mieszkańcy Twojego regionu w otwartym
głosowaniu, które odbywać się będzie w
sklepach Tesco - za każde zakupy,
niezależnie od ich wartości, klient
otrzyma specjalny żeton uprawniający do
oddania głosu.
Program pozwala na realizację
różnorodnych projektów przez małe,
lokalne organizacje, jak i grupy
nieformalne.
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Wydarzenia w GPZB:

I tak to w Leszczawie powstała "Świetlica dla małych i dużych"
Stowarzyszenie "Przyjazna szkoła" zakończyła realizację projektu pt. "Świetlica dla małych i dużych",
którego celem było otwarcie świetlicy. Odnowiono pomieszczenia udostępnione przez Wójta Gminy Bircza na
świetlicę dla środowiska lokalnego. Pomieszczenia posiadają osobne wejście, do nich przylegają toalety. W
ramach remontu: położono panele, odmalowano ściany, wykonano podłączenie CO wraz z kaloryferami,
wymieniono instalację elektryczną, zakupiono karnisze, uszyto i zawieszono firany, wymieniono drzwi. W
toaletach zdemontowano stare, nieczynne urządzenia, wymieniono drzwi i przygotowano te pomieszczenia do
zamontowania nowych urządzeń sanitarnych, na które będziemy starali się pozyskać środki w przyszłości.

Świetlicę wyposażono w ławki, szafki oraz 3 komputery przekazane przez szkołę. Z dotacji otrzymanej w
ramach grantu "Działaj Lokalnie" zakupiono gry planszowe, książki, drobny sprzęt sportowy i rekreacyjny. Wkład
własny finansowy przekazano na zakup części materiałów do CO oraz zakup tablic korkowych do świetlicy. W
trakcie trwania projektu zrealizowano różnorodne działania świetlicowe z udziałem dzieci i młodzieży.
Zorganizowano: imprezy okolicznościowe: święto pieczonego ziemniaka, Halloween, urodziny; warsztaty:
decupage, plastyczne, kulinarne, origami, gipsowanie; konkursy: na pocztówkę promującą projekt, na
bajkowego patrona; rozgrywki sportowe; wieczór filmowy; festiwal owoców: przygotowywanie smoothie,
półkolonię dla dzieci i młodzieży,
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Projekt powinien przyczynić się do
rozwoju postaw obywatelskich, poprzez
angażowanie osób reprezentujących
różne środowiska wokół wspólnego celu.
Projekty mogą dotyczyć rewitalizacji
przestrzeni, edukacji dzieci i młodzieży,
promocji zdrowego odżywiania,
wydarzeń specjalnych dla mieszkańców
czy poprawy jakości życia.

Wydarzenia w GPZB:

I tak to w Leszczawie powstała "Świetlica dla małych i dużych" cd..
W ramach projektu wykonano prezentację, którą zamieszczono na youtube, założono konto świetlicy na
facebooku. Świetlica została przygotowana do oficjalnego otwarcia z udziałem władz gminnych.

Minister Obrony
Narodowej ogłosił otwarte
konkursy ofert na realizację
zadań publicznych.
Oto ogłoszone konkursy:
1. Obronność państwa i działalność
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej
2. Podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
3. Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu
4. Obronność państwa i działalność
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej

Efektem przeprowadzonych działań jest powstanie schludnego, przytulnego oraz dobrze wyposażonego miejsca
dla dzieci i młodzieży z możliwością wykorzystania go przez dorosłych do zorganizowania różnorodnych działań
w środowisku lokalnym. Uczestnicy projektu nauczyli się kilku nowych technik plastycznych, poznali przepisy
kulinarne na muffinki (które stały się hitem na każdej dyskotece i zabawie szkolnej), sałatkę owocową oraz
smoothie, a także wielokrotnie spędzili swój wolny czas w gronie kolegów i koleżanek w sposób zorganizowany,
atrakcyjny i pożyteczny. Realizacja przedsięwzięcia wpłynęła pozytywnie na członków stowarzyszenia oraz
społeczność lokalną: przyczyniła się do integracji rodziców i nauczycieli wokół wspólnego przedsięwzięcia dla
dzieci i młodzieży.

Autor tekstu i zdjęć: koordynator projektu Katarzyna Łaski
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Oferty należy złożyć
do 17 stycznia 2017 r.

Wydarzenia w GPZB:

Jeszcze jedna bieszczadzka świetlica nabrała blasku z „Działaj Lokalnie”
Świetlica wiejska w Jabłonkach pełni rolę miejsca spotkań, zebrań wiejskich, zajęć profilaktycznych. Dzieje się
tak poprzez współpracę z sołtysem w zakresie prac wykonywanych na rzecz sołectwa, organizowanie czasu
wolnego dzieciom i młodzieży, rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań,
organizowanie spotkań, informowanie o wydarzeniach kulturalnych w gminie i zachęcanie mieszkańców
sołectwa do wzięcia w nich czynnego udziału.
Świetlica ze względu na swoją dostępność może być naturalnym miejscem aktywności różnorodnych grup
zainteresowań, pasjonatów. Nie szkoła, która działa w określonych godzinach i jest oddalona od mieszkańców,
ale świetlica, która jest blisko miejsca zamieszkania członków wspólnoty wiejskiej i otwarta być może wedle
zapotrzebowania i aktywności danych mieszkańców. Brak remontu przez wiele lat, zanieczyszczone ściany,
zniszczona posadzka, na wskutek oddziaływań terenu sprawiły, że coraz rzadziej świetlica była odwiedzana nie
tylko przez młodzież ale i starsze osoby.
Celem projektu było odremontowanie świetlicy wiejskiej w Jabłonkach. Została wyrównana zapadnięta
podłoga, przez nałożenie dodatkowego zbrojenia, wykonanie wylewki wyrównującej na powierzchni 80m
kwadratowych. Wymieniona została terrakota na posadzce, zostały pomalowane ściany i sufit.

Programy ogłoszone przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
1.Wspieranie samorządowych instytucji
kultury – opiekunów miejsc pamięci. Celem
programu jest wspieranie samorządów w
zapewnianiu stabilnej opieki nad
najważniejszymi miejscami pamięci,
stanowiącymi materialne świadectwo
wydarzeń kluczowych dla narodowej
tożsamości.
2.Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i
trwałymi upamiętnieniami w kraju. Celem
programu jest zaangażowanie w opiekę nad
miejscami pamięci i trwałymi
upamiętnieniami jak największej liczby
różnych podmiotów, w celu zwiększenia
wiedzy o historii naszego kraju, zwłaszcza o
jej najtrudniejszych i najbardziej
skomplikowanych aspektach, i dzięki temu
wzmocnienie świadomości obywatelskiej i
postaw patriotycznych.
3.Kultura cyfrowa. Celem programu „Kultura
cyfrowa” jest udostępnianie i umożliwianie
ponownego wykorzystywania zasobów
cyfrowych do celów popularyzacyjnych,
edukacyjnych i naukowych, uwzględniające
opracowanie i digitalizację zasobów
dziedzictwa kulturowego.

W kolejnym etapie w odremontowanej świetlicy odbyły się pokazowe warsztaty dla chętnej społeczności wsi.
Warsztaty z rękodzieła artystycznego: kwiaty z bibuły, wyroby z gliny oraz ozdoby ze słomy i siana, dekoracje
świąteczne.
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Nabór wniosków do wymienionych
programów potrwa do 31 stycznia 2017 r.
Więcej informacji na temat programów
dostępnych jest w zakładce Programy MKiDN
2017

Wydarzenia w GPZB:

Jeszcze jedna bieszczadzka świetlica nabrała blasku z „Działaj Lokalnie ”cd..
Warsztaty zachęcały mieszkańców do częstszych spotkań w nowo odremontowanym obiekcie.

Ważne linki:
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
Na zakończenie projektu odbyła się wycieczka do skansenu w Sanoku do miejsca gdzie uczestnicy mogli poznać
zwyczaje i kulturę z przed wielu lat ludzi mieszkających na naszych terenach.

ul 1-go Maja 16,
38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
www.fundacja.bieszczady.pl

Powstało w jabłonkach miejsce w którym będą mogły odbywać się zajęcia dla dzieci i młodzieży jak również
spotkania osób dorosłych w przyjemnym klimacie nowo odremontowanej kolorowej świetlicy. Będzie to
miejsce gdzie odbywać się mogą zebrania wiejskie organizowane również przez władze gminy. Realizatorzy
projektu to mieszkańcy wsi, którzy w ten sposób pomogli swojej miejscowości i sobie. Realizując projekt
włączali się w środowisko lokalne, w zadania, które mogą być ofertą dla każdego mieszkańca. Już powstały
nowe pomysły, wzrosło wzajemne zaufanie. Projekt wyzwolił społeczną energię. Mieszkańcy utwierdzili się w
prostym stwierdzeniu, że Razem Łatwiej.
Autor tekstu i zdjęć: koordynator projektu: Marcin Krechlik
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