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Fundacja Bieszczadzka zmieniła adres !!!
Po 7 latach „urzędowania” Fundacji Bieszczadzkiej w ustrzyckim rynku, w pomarańczowej kamieniczce pod
zegarem, przyszedł czas na zmiany. Nowa siedziba naszej organizacji mieści się przy ulicy 1-Maja 16 ( dawny
sklep KAS-Tech ). Wprawdzie w poprzednią siedzibę włożyliśmy wiele pracy- (remont 3 pomieszczeń),
przeżyliśmy tam wiele ciekawych wydarzeń, spotkań, projektowych działań, niemniej zmęczyły nas już stare,
strome schody i zawilgocone ściany klatki schodowej. Pewnie tęsknić będziemy do ustrzyckich kurantów i
miłych sąsiadów z parteru , pierwszego pietra i pasażu, jednak nowy lokal na parterze pozwoli na lepszy
kontakt wszystkich zainteresowanych współpracą z Fundacją Bieszczadzką. Przeprowadzka po tylu latach była
niemałym wydarzeniem logistycznym. Jak zwykle mogliśmy liczyć na naszych wolontariuszy i przyjaciół.
Dziękujemy wszystkim za pomoc. Zapraszamy do nowego biura Fundacji Bieszczadzkiej !!!
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Zapraszamy do lektury czerwcowego
numeru Biuletynu Informacyjnego
Grupy
Partnerskiej
„Zielone
Bieszczady”
W bieszczadzkich organizacjach
i grupach nieformalnych praca wre.
Realizowane
są
projekty
z „małego” FIO i Działaj Lokalnie.
Trwają
warsztaty,
spotkania,
uroczystości środowiskowe. Liczymy
na to, że coraz więcej organizacji
będzie dzielić się z nami opisami
kolejnych projektowych wydarzeń.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

Wydarzenia w GPZB:

Kolejne wakacje z angielskim
Po raz 11 Fundacja Bieszczadzka jest organizatorem
„Wakacyjnej szkoły języka angielskiego”. Dzieje się tak od
2006r. Fundacja Bieszczadzka koordynuje przyjazd
w Bieszczady studentów z amerykańskiej organizacji
Learning Enterprises, którzy jako wolontariusze uczą przez
jeden wakacyjny miesiąc dzieci i młodzież języka
angielskiego. Z oferty tej skorzystało dotąd 38
bieszczadzkich miejscowości, niektóre jak Ustrzyki Dolne,
Ropienka, Lipie, Hoszów, Myczków i Hoczew wielokrotnie.
W naszych szkołach uczyło do tej pory 43 wolontariuszy.
Kolejni przyjadą już w lipcu.
W tym roku wakacyjne zajęcia z angielskiego odbędą się w Ustrzykach Dolnych, Lutowiskach, Czarnej i
Hoszowie. Zajęcia odbywać będą się od 11 lipca do 5 sierpnia 2016r : w wymiarze jednej godziny dziennie dla
każdej grupy wiekowej i prowadzone będą przez wolontariusza z amerykańskiej organizacji Learning Enterprises,
studentkę renomowanej uczelni.
Proponujemy udział w następujących grupach wiekowych:
I grupa – uczniowie kl. I-III
II grupa- kl. IV-VI
III grupa -gimnazjaliści
IV grupa –szkoły średnie i studenci
Zapisy do zajęć ustrzyckich przyjmujemy w Fundacji Bieszczadzkiej ul. 1-Maja 16 lub telefonicznie pod
numerem 13 469 7297, kom. 881 537 554, zajęcia odbywać będą się w Hali Sportowej ul 29 Listopada 19a
W Lutowiskach zajęcia zostaną zorganizowane w szkole a zapisy przyjmują ; wicedyrektor szkoły Agnieszka
Magda-Pyzocha i dyr. GOK-u Marek Sokół
W Czarnej „wakacyjna szkoła języka angielskiego” znajdzie miejsce w budynku GOK-u, zapisy przyjmuje dyr.
szkoły Anna Łysyganicz zaś w Hoszowie zapraszamy dzieci i młodzież do budynku szkoły, zapisy przyjmuję dyr.
Pani Bożena Płocka.

Redakcja
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Masz dobry pomysł na
projekt społeczny, możesz
startować w konkursie
ogłoszonym przez :
Kulczyk Foundation
jest jeszcze czas
do 30 czerwca 2016r.
Trwa nabór w II edycji Konkursu
Grantowego Kulczyk Foundation, do
rozdania jest 100 tys. zł. Maksymalnie
można zdobyć 25 tys. zł. .
Wnioskodawcą może być np.
organizacja społeczna lub spółdzielnia.
Organizator liczy na wnioski, które
pokażą jakie znaczenie w inicjatywach
społecznych ma podejście systemowe,
strukturalne, nastawione na budowanie
trwałych mechanizmów zmiany.
Wszelkie szczegółowe informacje
znajdziecie Państwo na stronnie
www.kulczykfoundation.org.pl, skąd
pobierzecie też formularz wniosku.

Wydarzenia w GPZB:

Umowy podpisane, bieszczadzkie projekty z Działaj Lokalnie IX ruszyły !!
6 czerwca w siedzibie starostwa powiatu bieszczadzkiego 15 organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych z terenu 12 gmin powiatów bieszczadzkiego, leskiego,
sanockiego i przemyskiego podpisało umowy dotacyjne. Prezes Fundacji BieszczadzkiejOśrodka Działaj Lokalnie Bogusław Pyzocha, gratulując otrzymanych dotacji zwrócił się
szczególnie to tych, którzy po raz pierwszy będą realizować projekty w ramach programu
Działaj Lokalnie. Życzył im powodzenia w realizacji projektów, satysfakcji z podjętych wyzwań,
wielu nowych pozytywnych doświadczeń i zapewnił o wszechstronnej opiece i doradztwie ze
strony ODL Fundacji Bieszczadzkiej. Pierwsza część spotkania przeznaczona została na
szkolenie tegorocznych grantobiorców w zakresie realizacji projektów ze szczególnym
uwzględnieniem kwestii finansowych i promocji programu. Spotkanie było również okazją do
wzajemnego poznania, wszyscy koordynatorzy projektów przedstawili swoje organizacje oraz
pokrótce swoje projekty.

Konkurs grantowy
Fundacji BGK
"Na dobry początek!"
Ruszyła 9. edycja konkursu
grantowego „Na dobry początek!”,
którego organizatorem jest Fundacja
BGK. Do 12 września br. o dotacje mogą
ubiegać się fundacje, stowarzyszenia,
biblioteki publiczne oraz ośrodki kultury,
sportu i rekreacji z siedzibą na terenach
wiejskich lub w miejscowościach do 20
tys. mieszkańców.
Celem programu jest wyrównywanie
szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z
małych miejscowości oraz wspieranie
społeczności lokalnych w tworzeniu
inspirującego otoczenia do rozwoju
dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o
niskim statusie społeczno-ekonomicznym
oraz integracji wielopokoleniowej.
W programie „Na dobry początek!”
zachęca się osoby pracujące z dziećmi do
sięgania po nowatorskie metody pracy z
dziećmi, sprzyjające interakcjom między
dziećmi i rozwijające kompetencje takie
jak umiejętność komunikacji i współpracy
w grupie, kreatywność, inicjatywność,
empatia i odpowiedzialność oraz
sprzyjające aktywności ruchowej.
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Wydarzenia w GPZB:

Umowy podpisane, bieszczadzkie projekty z Działaj Lokalnie IX ruszyły !! cd..
W tegorocznej edycji konkursu dotacje otrzymali:
 Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady na realizację projektu „Osiedle Artystyczne - warsztaty
aktywizujące dzieci z terenu gminy Ustrzyki Dolne”- 4420 zł.
 Fundacja Tylko Bieszczady na realizację projektu "Magiczne Bieszczady"- 3800 zł
 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Leszczawie Dolnej projekt „Świetlica dla małych i dużych” -3500 zł
 Grupa inicjatywna Jureczkowa - projekt : „U źródeł Wiaru - być bliżej siebie”-4500 zł
 Ochotnicza Straż Pożarna w Lutowiskach - projekt „Strażacy - do pracy!”-3500 zł
 Ludowy Klub Sportowy Olszanica - projekt „Bieszczadzkie Rysie”- 3200 zł.
 Sołectwo Jabłonki - projekt „Razem łatwiej”- 4100 zł.
 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łukawica - projekt „Działając razem zrobimy więcej”- 3430 zł
 Fundacja Zdrowia na rzecz Szpitala Miejskiego w Ustrzykach Dolnych- projekt „Ustrzycka Szkoła
Rodzenia - Gdzie świadomość króluje, zdrowie przyszłych pokoleń kształtuje”-4000 zł
 Rada Sołecka Tarnawa Górna - projekt „Śladami kultury i tradycji - Ratujemy kapliczkę św. Jana
Nepomucena”- 3700 zł
 Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła przy ZSD w Lesku - projekt „Tradycja, integracja i dobra praktyka.
Stwórzmy coś, co na długo zostanie w pamięci”- 3500 zł
 Bieszczadzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Besida"- projekt „Wspólne dobro: teatr”-3500 zł
 Bieszczadzkie Stowarzyszenie Sołtysów - projekt „Odnajdujemy nasze korzenie”- 3450 zł
 Grupa mieszkańców Stefkowej - projekt „Nasza wieś nasze dobro„ -3000 zł
 Koło Gospodyń Wiejskich z Równi - projekt "Solińskie wspomnienia sprzed lat"-4000 zł
Poniżej parę zdjęć z uroczystości podpisywania umów dotacyjnych
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Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10
tys. zł można przeznaczyć na
przygotowanie i prowadzenie zajęć dla
dzieci w wieku 2-8 lat, porady
specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla
rodziców. Autorzy nagrodzonych
projektów będą uczestniczyć w
warsztatach nt. integracyjnych metod
pracy w grupie.
Organizacje zainteresowane udziałem w
programie grantowym „Na dobry
początek” powinny złożyć wniosek do 12
września br. za pomocą formularza online dostępnego na
stronie https://dotacje.fundacjabgk.pl/
Projekty będą oceniane przez komisję
konkursową z udziałem ekspertów w
dziedzinie edukacji pod względem
kryteriów takich jak: trafność, logika i
przydatność, partnerstwo –
wykorzystanie zasobów lokalnych i
współpraca z innymi
organizacjami, zaangażowanie rodziców i
integracja wielopokoleniowa,
nowatorskość projektu w środowisku
lokalnym, doświadczenie, klarowność
budżetu. Dodatkowe punkty będą
przyznawane dla instytucji mających
siedzibę w gminach o niskich dochodach
na jednego mieszkańca. Wyniki konkursu
zostaną ogłoszone do 31 października br.,
a realizacja nagrodzonych w konkursie
projektów nastąpi od stycznia do czerwca
2017 roku.

Wydarzenia w GPZB:

Jeszcze do 7 lipca 2016 r
OSP mogą wnioskować
o dotacje udzielane przez
przez PKN ORLEN
we współpracy
z korporacyjną Fundacją
ORLEN – Dar Serca
Zainteresowane jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych mogą wnioskować o
wsparcie swojej działalności. W aktualnej
edycji wnioski można składać do 7 lipca
b.r. Wszelkie niezbędne szczegóły
informacje znajda Państwo pod linkiem
Na dotacje w tym roku przeznaczono kwotę 55600zł , łącznie w latach 2006-2016 bieszczadzkie NGO i grupy
nieformalne otrzymały w ramach konkursu Działaj Lokalnie 128 dotacji na kwotę 624 608 zł.

Tekst: redakcja, zdjęcia: Marian Mazurkiewicz
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http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Bi
znes/Dobroczynnosc/PolitykaDobroczynn
osci/Strony/default.aspx

Wydarzenia w GPZB:

Dzień Dziecka w Polanie
Już od wielu lat, pierwszego czerwca, Dzień Dziecka w naszej szkole połączony jest z z imprezami
sportowymi, podczas których mają miejsce niecodzienne mecze i nie inaczej było tego roku. Ale po kolei.
Najpierw nasi trzecioklasiści z gimnazjum, kończąc realizowany projekt edukacyjny Czytajmy razem,
zaprezentowali go pozostałym uczniom naszej szkoły. A dzięki niemu gimnazjaliści mogli kształcić swoje
umiejętności pracy w grupie. Metoda projektu jako metoda aktywizująca pozwala jej uczestnikom na
korzystanie z treści wykraczających poza nową podstawę programową, a także poza jeden przedmiot
szkolny, dając im szeroki wachlarz możliwości i działania. Chwilę potem, na sportowo, każdy mógł spróbować
swoich sił w meczach piłki nożnej, do których zgłosiło się pięć drużyn – dwie w kategorii klas 0-IV SP i trzy
złożone z osób starszych: uczennice, uczniowie i rodzice uczniów wraz z nauczycielami. Wśród tych starszych
po końcowych gwizdkach okazało się, że każda z drużyn wygrała po jednym meczu, więc należało rozegrać
mecze dodatkowe w skróconym czasie, które ostatecznie wyłoniły zwycięzców: pierwsze miejsce przypadło
uczniom, drugie – rodzicom wraz z nauczycielami, a trzecie – uczennicom. Całość spotkań miała charakter
zabawy, choć rywalizacja chwilami była zacięta, gdyż żadna z drużyn nie odpuszczała swoim przeciwnikom. A
było o co walczyć; oprócz satysfakcji ze zdobytego zwycięstwa i ze zmagań z niecodziennym przeciwnikiem
zwycięzca otrzymał pamiątkowy puchar, który udekoruje gablotę mistrzów. Graczy dopingowali nie tylko
zgromadzeni widzowie, ale także chętni komentatorzy, którzy użyczyli swojego głosu poprzez sprzęt
nagłaśniający.
W międzyczasie, najmłodsi mogli pojeździć na specjalnie
na tę okazję sprowadzonych koniach, pograć w siatkówkę,
koszykówkę, potańczyć Makarenę, taniec belgijski, czy posilić się
kiełbasą z ogniska i słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez
uczestniczki projektu Wszystkie smaki pogranicza, gotuj z Polanami,
a chętnych do tych atrakcji czy smakołyków nie brakowało. I tak, po
ponad pięciu godzinach świętowania, z bagażem miłych przeżyć,
opuściliśmy teren szkoły. Każdy z pewnością będzie miał co
opowiadać chwaląc się, że imprezy polańskie mają swój urok.
Szczególne podziękowania za organizację całych obchodów należą
się p. Dominice Podstawskiej za całościową organizację i
koordynację, Radzie Rodziców przy Zespole Szkół Salezjańskich za
ufundowanie nagród, p. Myślińskim za udostępnienie koni i
nadzorowanie jazdy, p. Andrzejowi Majewskiemu za swoją osobę
sędziego podczas meczów oraz poszczególnym nauczycielom za
nadzorowanie uczniów przy pracach porządkowych na terenie
szkoły. Autor: Radosław Pasławski, foto: Bernadetta Szkarłat
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Do 30 czerwca 2016
organizacje pozarządowe
mogą składać wnioski
w konkursie dotacyjnym
„Z PZU po lekcjach”
” edycja 2016
Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw
edukacyjnych i wyrównujących szanse
społeczne (na obszarach wiejskich i w
małych miastach do 30 tys.
mieszkańców) kierowanych do uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, poprzez
zorganizowanie dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych wykraczających poza
edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której
realizowany jest projekt.
Fundacja wspiera finansowo realizację
nowatorskich, długofalowych
projektów, które poprzez współpracę
podmiotu ubiegającego się o dotację
wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi
organizacjami społecznymi
i środowiska lokalnego rozwijają w
uczniach kreatywność, zdolności i pasje,
poprawiają standardy nauczania oraz
ułatwiają praktyczne zastosowanie
nabytej w szkole wiedzy. Podstawą
ubiegania się o Dotację jest złożenie
wniosku o dotację przez stronę
internetową Fundacji
www.fundacjapzu.pl ,
w zakładce „Złóż wniosek”

Wydarzenia w GPZB:

W Lutowiskach wystartowali z projektem „Strażacy do pracy”
Wśród 15 bieszczadzkich projektów nagrodzonych w ramach programu Działaj Lokalnie
IX-2016 jest projekt „Strażacy do pracy” realizowany przez OSP Lutowiska.
O pierwszych działaniach opowiada koordynator projektu ,Jakub Doliwa :
„ Zgodnie z naszym projektowym kalendarzem w minioną niedzielę , 19 czerwca, spotkaliśmy się w gronie
strażaków i mieszkańców z Lutowisk na wieczorze wspomnień pod hasłem Straż – dawniej i dziś. Oprócz
naszych strażaków – seniorów oraz członków MDP gośćmi specjalnymi spotkania byli: Pan wójt Krzysztof Mróz,
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Lutowiskach - druh Marek Ostrowski oraz komendant gminny – druh Ryszard
Horodejczuk. Bardzo nas ucieszyła tak liczna obecność naszych najstarszych druhów i druhen, którzy przez
niemal 2 godziny opowiadali „jak to dawniej w straży bywało….” Opowieści druhny Celiny Wiktorskiej oraz
druhów: Władysława Zabłockiego, Piotra Puszkarskiego. Andrzeja Fiołka, Wojomira Wojciechowskiego,
Włodzimierza Podymy czy Tadeusza Jagodzińskiego rzuciły nam nowe światło na realia służby w OSP Lutowiska
przed 40 – 50 laty. Nie zabrakło oczywiście historii zabawnych i takich, które dopiero po wielu, wielu latach
ujrzały światło dzienne. Każdy z gości przyniósł też ze sobą po kilka starych zdjęć które ubarwiały przedstawiane
opowieści. Zebraniu towarzyszyła skromna wystawa dawnego sprzętu ratowniczego i mundurów. O coś dla
ciała, czyli słodki poczęstunek zadbały nasze druhny – Ewa Kita i Maria Piotrowska. Podsumowując – bardzo
cieszymy się że tak wiele osób skorzystało z naszego zaproszenia (ponad 40!) oraz zaangażowało się w
organizację spotkania. Start projektu możemy uznać za udany i oby tak dalej.”
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Polska Akcja
Humanitarna
Program Pajacyk na rok
szkolny 2016/2017
.
Polska Akcja Humanitarna zaprasza do
składania wniosków na dofinansowanie
dożywiania w ramach programu Pajacyk
na rok szkolny 2016/2017. Wnioski o
dofinansowanie dożywiania w roku
2016/2017 składać można jeszcze do 10
lipca (decyduje data stempla
pocztowego). O pomoc w sfinansowaniu
posiłków mogą ubiegać się szkoły
podstawowe, gimnazja i samodzielne
świetlice.
Podstawą uzyskania przez placówkę
dofinansowania z programu Pajacyk jest
właściwie wypełniony formularz wniosku.
Szczegółowe informacje oraz formularz
zgłoszeniowy można pobrać ze strony
internetowej
http://www.pajacyk.pl/#kontakt

Wydarzenia w GPZB:

W Lutowiskach wystartowali z projektem „Strażacy do pracy” cd…

Opisane spotkanie to jedno z wielu działań, które czekają uczestników projektu „Strażacy do pracy” O kolejnych
będziemy informować Państwa na łamach naszego biuletynu.
Autor tekstu: redakcja, Jakub Doliwa. Zdjęcia: Piotr Pompa, Krzysztof Chyżynski
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Ważne czerwcowe
i lipcowe terminy dla
stowarzyszeń i fundacji
Do 30 czerwca stowarzyszenia i fundacje
maja czas na przyjęcie sprawozdania,
czynią to określone w statucie władze
(np. zarząd lub walne zebranie członków).
Następnie w ciągu 10 dni sprawozdanie
finansowe trzeba przesłać do urzędu
skarbowego. Ostatecznym terminem na
wysłanie sprawozdania do US jest zatem
10 lipca. Do sprawozdania dołącza się
uchwałę np. zarządu zatwierdzającą
sprawozdanie oraz ewentualnie uchwałę
o podziale nadwyżki przychodów nad
kosztami i przeznaczeniu jej na cele
statutowe oraz opinią audytora (jeśli
wymóg ten dotyczy organizacji). Jeśli
organizacja nie złożyła sprawozdania,
może być ukarana mandatem.
Organizacje, które prowadzą działalność
gospodarczą, muszą ponadto złożyć
sprawozdanie finansowe do Krajowego
Rejestru Sądowego w ciągu 15 dniu od
daty zatwierdzenia sprawozdania, czyli
najpóźniej 15 lipca. Do sprawozdania
dołącza się uchwałę np.
zarządu zatwierdzającą sprawozdanie
oraz ewentualnie uchwałę o podziale
nadwyżki przychodów nad kosztami i
przeznaczeniu jej na cele statutowe .

Organizacje pozarządowe,
prowadzące działalność gospodarczą
muszą złożyć sprawozdanie finansowe
do Krajowego Rejestru Sądowego

Wydarzenia w GPZB:

„Osiedle artystyczne” - wakacyjny projekt dla dzieci i młodzieży ze świetlicy
Caritas w Ustrzykach Dolnych
Aktywne włączenie dzieci w prace świetlicy
środowiskowej, to cel główny projektu „Osiedle
artystyczne” w ramach programu Działaj Lokalnie .
Realizowany będzie za pomocą wielu ciekawych działań:
cyklu spotkań artystycznych z decoupage, malowania,
masy solnej, konkursu plastycznego "Afryka oczami
dziecka", warsztatów ceramicznych w galerii „Barak” w
Czarnej, wycieczki poza miasto połączonej z pieczeniem
chleba, wyrobem swojskiego masła, sera, przejazdu
dorożką, możliwością jazdy konnej. Warsztaty prowadzić
będą doświadczeni trenerzy z Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych jako wolontariusze. W
realizację projektu zaangażowali się też rodzice dzieci
uczęszczających do świetlicy środowiskowej Caritas przy
Kościele Św. Józefa Robotnika.
Obyły się już zajęcia z decoupage. Kreatywność i
pracowitość Małych Artystów jak zwykle nie zawiodła.
Z cierpliwością i pomysłowością Dzieciaki tworzyły swoje
wspaniałe arcydzieła.

9

Jeśli Twoja organizacja ma status OPP to
15 lipca mija termin na zamieszczenie
sprawozdania finansowego i
merytorycznego z działalności organizacji
pożytku publicznego za rok 2015 na
stronie internetowej Ministerstwa
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej
Nieumieszczenie w bazie sprawozdania
grozi m.in. wykreśleniem z listy
podmiotów uprawnionych do
otrzymywania 1% podatku dochodowego
osób prywatnych.

Wydarzenia w GPZB:

„Osiedle artystyczne” - wakacyjny projekt dla dzieci i młodzieży ze świetlicy
Caritas w Ustrzykach Dolnych cd…
Podziwiać można było również ich niesamowitą współpracę w grupie oraz kreatywność Małych Dużych
Artystów zarówno w wykonywaniu prac plastycznych oraz śpiewaniu, jak i zdobywaniu wiedzy o krajach
misyjnych. Nie zabrakło też czasu na beztroską zabawę :-))))

Fundacja Centrum
Poradnictwa Prawnego
PRAWNIKON zaprasza
na bezpłatne szkolenie
"Erasmus+ VET", które
odbędzie się 14 września
2016 w Rzeszowie
Czas i miejsce :14 września 2016r. (środa)
godz.: 9:00 - 14:00
Mała Aula Uniwersytet Rzeszowski
Budynek A1, al. T. Rejtana 16 C
Program
ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia
zawodowe VET
Celem
spotkania informacyjnego jest
zaznajomienie potencjalnych
beneficjentów z założeniami programu
Erasmus+ VET.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny
Harmonogram spotkania:
8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 - 9:30 Ogólne informacje na temat
programu Erasmus+, rejestracja instytucji
do systemu ECAS i portalu URF

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Przybyła
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Wydarzenia w GPZB:

9:30 - 10:20 Ogólna prezentacja
Sektorów Kształcenie i Szkolenia
Zawodowe / Edukacja Szkolna/Młodzież

"Święto Pieroga" w Stańkowej
Koło Gospodyń Wiejskich, Sołtys oraz Rada Sołecka ze Stańkowej byli tegorocznymi gospodarzami II Święta
Pieroga, które odbyło się 19 czerwca 2016 r. od godz. 15:00 obok świetlicy wiejskiej w Stańkowej. Tysiące
różnych pierogów, sery bieszczadzkie, wina , nalewki i inne specjały degustowali zaproszeni goście i mieszkańcy
Stankowej oraz okolicznych wsi a wszystko to w rytm bieszczadzkich i biesiadnych pieśni i piosenek w
wykonaniu regionalnych zespołów. W tym roku gości bawiły Echo Ustrzyk , ORATYK z Hoszowczyka, zespół z
Tyrawy Wołoskiej, Zespół z Bandrowa Narodowego , „Ropieńczanie” z Ropienki oraz dzieci i młodzież ze
szkoły w Ropience. Wrażenie robi otoczenie świetlicy w Stańkowej a wszystko zaczęło się w ubiegłym roku
kiedy to mieszkańcy Stańkowej realizowali projekt z programu Działaj Lokalnie w wyniku którego miedzy
innymi powstał przy świetlicy mini plac zabaw, i zainicjowane zostało Święto Pieroga . Raz rozpalona inicjatywa
społeczna nie zgasła, apetyty wzrosły i dzisiaj przy świetlicy powstała piękna zadaszona wiata z podłogą, do
budynku świetlicy dobudowano zadaszony taras. Święto w Stańkowej trwało do późnej nocy, do tańca
przygrywał zespół KAPRYSS.

10:20 - 10:40 Jak szukać partnerów i
gdzie? Platformy
10:40 - 10:55 Przerwa kawowa
10:55 - 11:45 Europejski Plan Rozwoju
Szkoły - Alicja Świder
11:45 - 12:35 Europass Mobilność Grażyna Suchecka
12:35 - 13:10 Przerwa Obiadowa
13:10 - 13:40 Prezentacja sektora VET
akcja 1
13:40 - 14:00 Kryteria oceny wniosków i
zmiany w 2016 r.
14:00 Zakończenie (konsultacje
indywidualne)
Prowadzący: PATRICIA MITRO
,GRZEGORZ TERESZKIEWICZ, ALICJA
ŚWIDER , GRAŻYNA SUCHECKA

Tekst i zdjęcia: Organizatorzy
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Ważne linki:
www.wolontariatbieszczadzki.pl
www.ngo.pl
www.nasze-bieszczady.pl
www.lgd-zielonebieszczady.pl
www.barr-ustrzyki.pl
www.pokl.wup-rzeszow.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
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