BIULETYN INFORMACYJNY
GRUPY PARTNERSKIEJ ZIELONE BIESZCZADY

Nr 9 / 2016

(77)

listopad 2016

SPIS TREŚCI:

1. Wydarzenia w GPZB:
 I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych
 Wieczór poezji Mariana Nosala w Klubie „Sami Swoi”
 IV Ustrzyckie Śpiewanie
 Obchody 11 listopada w Polanie
 Projekt "Osiedle Artystyczne"- wspaniały pomysł na pracę z dziećmi.
 Dzień Tradycji Lokalnej w Zespole Szkół Technicznych w Lesku.

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia

Z okazji zbliżającego się
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
Fundacja Bieszczadzka życzy Wszystkim Wolontariuszom
spełnienia marzeń, realizacji zamierzonych celów, satysfakcji
w życiu osobistym a przede wszystkim tego, aby każdy dobry
uczynek, każdy uśmiech i dobre słowo wracało do Was
i dawało Wam siłę do kolejnych działań.
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Zapraszamy
do
lektury
listopadowego numeru Biuletynu
Informacyjnego Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady”
Za oknem już biało, wieczory długie,
warto je poświęcić
spotkaniom
w swoich organizacjach i zastanowić
się nad planem pracy na przyszły
rok.
Jak
zwykle
zapraszamy
do
nadsyłania
materiałów
o
wydarzeniach, które dzieją się w
Waszych organizacjach.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

Szanowni Państwo,

Wydarzenia w GPZB:

I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych
Świętem bieszczadzkich NGO można nazwać wydarzenie, którego organizatorem była Gminna Rada
Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych. Spotkanie pod nazwą I Bieszczadzkie Forum Organizacji
Pozarządowych miało miejsce 20 listopada b.r w Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych i skupiło 41
stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych z terenu 12 gmin bieszczadzkich i okołobieszczadzkich.
W części roboczej Forum przedstawiciele wspomnianych wyżej organizacji uczestniczyli w warsztatach, do
wyboru mieli trzy:
- Wizerunek medialny NGO, promocja organizacji i jej działań - poprowadzony przez Jarosława Reczka z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
- Partnerstwo 3-sektorowe – prowadzący Przemysław Ołdakowski
- Pobudzenie wrażliwości społecznej – prowadzący Bogusław Pleskacz oraz Paweł Germański
Część otwartą Forum, już z udziałem zaproszonych gości oraz mieszkańców Ustrzyk Dolnych zainaugurował
swoim wykładem „Od wspólnych wartości do dobra wspólnego- czyli jak skutecznie animować społeczności
lokalne” honorowy gość spotkania, Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

.
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Departament Kultury i
Ochrony Dziedzictwa
Narodowego Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie
uprzejmie informuje, że
konkursy ofert w dziedzinie
kultury
na rok 2017 zostały już
ogłoszone.
Informacje w tym zakresie znajdują
się na stronie internetowej Urzędu w
zakładce Kultura
Mecenat kulturalny http://kultura.
wrotapodkarpackie.pl/index.php/me
cenat-kulturalny/mecenat oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej pod
adresem
http://www.bip.podkarpackie.pl/ind
ex.php/wspolpraca-z-organizacjamipozarzadowymi/otwarte-konkursyofert/mecenat-kulturalny.
Z poważaniem
Aleksander Konopek
Dyrektor Departamentu Kultury i
Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego
ul. L. Lisa-Kuli 13
35-010 Rzeszów
Tel. 17 747 59 28
e-mail: mecenat@podkarpackie.pl

Wydarzenia w GPZB:

Do 11 grudnia trwa pierwszy
nabór do Inkubatora innowacji
społecznych TransferHUB

I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych cd…
Kolejnym punktem programu, który został również bardzo
pozytywnie oceniony przez publiczność był panel dyskusyjny
„Trzy sektory-razem czy osobno” z udziałem: Bernadetty
Szczypta – dziennikarki Radia Rzeszów, pełniącej rolę
moderatora panelu, Pawła Werbowego ze Stowarzyszenia
Dębicki Klub Biznesu, Bartosza Romowicza – Burmistrza
Ustrzyk Dolnych, przedstawiciela samorządów bieszczadzkich,
Bogusława Pyzochy – Prezesa Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej
oraz Iwony Woch – Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania
„Zielone Bieszczady” i przewodniczącej GRDPP w Ustrzykach
Dolnych
Elementem Forum były „stoliki tematyczne” przy których
można było skorzystać z porad prawnika, księgowego,
specjalistów od coachingu – rozwoju organizacji i budowy
partnerstwa
a także stoiska promujące działalność
zgłoszonych organizacji. Stowarzyszenia i fundacje miały
także okazję zaprezentować się na scenie głównej. Filmy i
prezentacje multimedialne o 12 bieszczadzkich organizacjach
przeplatane były popisami tanecznymi, wokalnymi i
recytatorskimi lokalnych artystów.

Do wzięcia: wsparcie merytoryczne,
szkoleniowe i grantowe (od 5 do 100 tys.
zł na realizację pomysłu, średnio ok. 30
tys. zł)
TransferHUB jest miejscem pracy (HUB)
nad oddolnymi, łączącymi różnorodne
światy i doświadczenia pomysłami
dotyczącymi wyzwań i barier w
przechodzeniu (Transfer) osób młodych z
edukacji do zatrudnienia. Przecinamy
perspektywy edukacji, szkolnictwa, rynku
pracy, ich współpracy i zjawisk z nimi
związanych (rodzina, style życia etc.)
TransferHUB to możliwość dla Ciebie,
żeby sprawdzić siebie i swój pomysł przy
wsparciu doradców, tutorów, ekspertów,
praktyków, odbiorców i z równie ważnym
wsparciem finansowym – w sumie
dającymi ci swobodę działania. Jeżeli
więc patrzysz z bliska na problemy i
wyzwania (społeczne!) w dobrym
wiązaniu edukacji z nabywaniem
kwalifikacji przez osoby młode oraz ze
znajdowaniem przez nie swojego
miejsca na zmieniającym się rynku
pracy… I masz pomysł, a czasem po
prostu intuicję, gdzie przyłożyć dźwignię,
żeby uzyskać zmianę... Zgłoś się do nas!
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Wydarzenia w GPZB:

I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych cd…

Więcej informacji znajdziesz na
www.transferhub.pl

I BFOP było więc okazją do zaprezentowania się bieszczadzkich organizacji pozarządowych, ich sukcesów oraz
celów działalności, było kolejnym krokiem do integracji środowiska, szeroką promocją obszaru rozumianego
jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców Bieszczad. Pozwoliło na wymianę doświadczeń,
dobrych praktyk ale też na nabycie nowych doświadczeń i wiedzy.
I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych było jednym z działań projektu „Aktywne Bieszczadzkie
NGO” , który realizowany jest w Bieszczadach w tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie.

Czekamy na Twój wstępny nowatorski
pomysł wysłany poprzez formularz online oraz dwa dokumenty przesłane
pocztą tradycyjną (podpisane
oświadczenie o niewykluczeniu oraz list
rekomendacyjny). Pełną informacje
znajdziecie na naszej stronie.
Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół Programu TransferHUB

Tek
Tekst: redakcja, zdjęcia Marian Mazurkiewicz GB
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Wydarzenia w GPZB:

Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich (P FIO)

Wieczór poezji Mariana Nosala w Klubie „Sami Swoi”
17 listopada br. w Klubie Seniora „ SAMI SWOI ‘’ odbył się uroczysty wieczór poezji śp. Mariana Nosala,
pierwszego wykonawcy rozbudowy kościoła Najświętszej Maryi Panny w Ustrzykach Dolnych.
Przybyłych gości : Panią Lucynę Sobańską – wiceprezesa Fundacji Bieszczadzkiej, Pana Jacka Łeszegę –
kierownika Bieszczadzkiego Centrum Informacji i Promocji w Ustrzykach Dolnych przywitał prezes klubu Pan
Wiesław Turzański, który przedstawił też w skrócie genezę powstania i działalności klubu. Główną inicjatorką i
scenarzystką tegoż wieczoru była Pani Bogumiła Kwiatek, która przedstawiła życiorys śp. Mariana Nosala.
Wybrane wiersze o tematyce lirycznej, filozoficzno-refleksyjnej i religijnej czytała żona poety- Halina Nosal.
Klimat wieczoru poetyckiego uświetniony został występem uczniów z Bieszczadzkiego Zespołu Szkół
Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
Wystąpili : Marta Babiarz, Magdalena Płoszyńska, Marta Siwiak, Katarzyna Kowalska, Wojciech Roman oraz
Rafał Przybyła, a do wykonania piosenek i podkładów muzycznego uczniowie przygotowani zostali przez Panie
nauczycielki: Wiolettę Machowską oraz Edytę Kmiecik.
Ponadto w przygotowaniach brały czynny udział Seniorki Klubu „ SAMI SWOI ‘’, Panie: Bogumiła Kwiatek,
Jadwiga Pasionek, Anna Walczak, Jadwiga Prugar, Lidia Prażyńska, Krystyna Gerlach , Alicja Klamut i Alicja
Potoczny .
Wszystkim bardzo dziękujemy !
.

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).
Składane oferty mają realizować cel
główny P FIO, jakim jest zwiększenie
zaangażowania obywateli i organizacji
pozarządowych w życie publiczne.

Autor tekstu: Bogumiła Kwiatek, zdjęcia Andrzej Górski
Szczegółowe informacje są dostępne
na:http://www.pozytek.gov.pl/index.p
hp?document=3923
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Wydarzenia w GPZB:

Zaproszenie na spotkania
szkoleniowo-aktywizacyjne

IV Ustrzyckie Śpiewanie
Po raz kolejny bo już czwarty, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne oraz Fundacja Bieszczadzka
zaprosiły wszystkich , którzy lubią wspólne śpiewanie na wieczór pod tytułem „ IV Ustrzyckie Śpiewanie”.
Minął rok od pierwszego spotkania, na którym podobnie jak obecnie śpiewane były pieśni i piosenki
patriotyczne – legionowe. Zaśpiewaliśmy więc wspólnie znane i mniej znane : „Rotę” „Marsz Pierwszej
Brygady”, „Szara piechota”, Rozkwitały pąki białych róż” „Wojenko, wojenko” a także „Przybyli ułani pod
okienko” „Tam na błoniu błyszczy kwiecie”, „Pożegnanie – Bywaj dziewczę zdrowe”, „Ostatni mazur”, „Leguny
w niebie” i inne. Każda pieśń poprzedzona była komentarzem zawierającym informacje o autorze muzyki
i tekstu oraz okolicznościach powstania. Śpiewającym już po raz drugi akompaniował na akordeonie Pan Marek
Sokół. Spotkanie odbyło się 28 listopada w Bibliotece Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, która to instytucja
wsparła organizacyjnie wydarzenie. Spotkaniu temu i trzem poprzednim prześwitywał jeden cel : wspólne
śpiewanie polskich pieśni i piosenek. Zbliżający się okres Bożonarodzeniowy będzie okazją do kolejnego
śpiewającego spotkania. Tym razem tematem będą kolędy i pastorałki.
Serdecznie zapraszamy.

Lokalna Grupa Działania „Zielone
Bieszczady” serdecznie zaprasza
potencjalnych beneficjentów z terenu
gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica,
Solina, Sanok, Tyrawa Wołoska i
Ustrzyki Dolne, zainteresowanych
pozyskaniem środków finansowych
objętych Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Program szkolenia:
8.45 – Rejestracja uczestników
9.00 – Omówienie zapisów wspólnych dla
wszystkich rodzajów projektów
10.00 – Podejmowanie działalności
gospodarczej (omówienie zasad
przyznawania pomocy oraz dokumentacji
konkursowej, w tym wniosku o
przyznanie pomocy)
11.00 – Przerwa kawowa
11.15 – Rozwijanie działalności
gospodarczej (omówienie zasad
przyznawania pomocy oraz dokumentacji
konkursowej, w tym biznesplanu)
13.00 – Inkubator przetwórstwa
lokalnego (omówienie zasad
przyznawania pomocy)
13.30 – Doradztwo indywidualne
14.00 – Zakończenie spotkania

Tek

Tekst: Redakcja, zdjęcia : PiMBP Ustrzyki Dl

6

Wydarzenia w GPZB:

W najbliższym czasie odbędą się
spotkania szkoleniowe.

Obchody 11 listopada w Polanie
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości, zorganizowane przez społeczność szkolną, miały
dwuetapowy charakter. 10 listopada uczniowie wraz z nauczycielami przeszli na stary cmentarz przy dzwonnicy,
aby zapalić znicze i złożyć wiązankę przy krzyżu, upamiętniającym nieżyjących mieszkańców przedwojennej
Polany. Tam też odczytany został apel poległych. Przemarsz uczniów miał uroczysty charakter , niesiono
sztandar szkolny oraz liczne flagi biało-czerwone .

06.12.2016
Gminny Ośrodek Kultury,
Tyrawa Wołoska 191,

08.12.2016
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych,
ul. M. Kopernika 1,
09.12.2016

Drugi dzień obchodów – 11 listopada – był skierowany już do całej społeczności naszej miejscowości. Zaczął
się Mszą Św. za Ojczyznę, następnie złożono kwiaty i zapalono znicze pod krzyżem misyjnym przed kościołem,
całość została wzbogacona piękną deklamacją Witka Michno, wiersza pt:,, Modlitwa’’, autorstwa pani Marii
Faran. Następnie uczestnicy obchodów przeszli do świetlicy wiejskiej, gdzie wzięli udział w uroczystej akademii
. Był to słowno – muzyczny występ naszych uczniów, przypominający bardzo trudną drogę Polaków- naszych
przodków, do odzyskania niepodległości wywalczonej po 123 latach niewoli. Po wysłuchaniu licznych
patriotycznych wierszy , pieśni, ciekawej narracji, pan Witek Smoleński krótkim swoim wystąpieniem,
przypomniał o istnieniu w przedwojennej Polanie, takich organizacji jak Strzelcy, Drużyna Bartoszowa czy Straż
Pożarna. Organizacje te miały ogromne znaczenie w budowaniu i umacnianiu tożsamości lokalnej, a w dalszej
konsekwencji tożsamości narodowej, dzięki której , my jak Polacy , niepodległość zdołaliśmy odzyskać. Całość
obchodów zakończyła się prezentacją filmu o Żołnierzach Niezłomnych walczących jeszcze po zakończeniu II
wojny światowej o prawdziwie wolną i suwerenną Polskę.
Za przygotowanie obchodów Święta Niepodległości dziękujemy uczniom, absolwentom i nauczycielom ZSS w
Polanie.
Autor tekstu i zdjęć: Hanna Myślińska
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Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki, ul. Bieszczadzka 18,
38-610 Polańczyk

Wydarzenia w GPZB:

Kulczyk Foundation

Projekt "Osiedle Artystyczne" wspaniały pomysł na pracę z dziećmi.
Kolejny projekt z programu Działaj Lokalnie-2016 został zakończony. Mowa o projekcie „Osiedle Artystyczne”
realizowanym od maja b.r. w świetlicy Caritas w Ustrzykach Dolnych. Głównym celem projektu było
wzmocnienie działań świetlicy środowiskowej Caritas poprzez wsparcie merytoryczne i finansowe warsztatów
aktywizujących dzieci. Głównym z działań inicjatywy były zajęcia warsztatowe, które prowadzili animatorzy wolontariusze. Animatorzy są doświadczonymi trenerami w zakresie profilu prowadzonych przez siebie zajęć.
Bezpośrednimi partnerami inicjatywy byli sami rodzice, którzy włączyli się w działania.. Dzieci wobec braku
alternatywnej propozycji zagospodarowania czasu wolnego spędzały długie godziny przed komputerem czy tez
telewizją, co też powodowało pewne dysfunkcje w ich rozwoju. Często nie potrafiły nawiązywać kontaktu z
rówieśnikami, odrywane od rzeczywistego świata. Dzieci korzystające z zajęć w świetlicy pochodziły często z
rodzin niepełnych, gdzie jeden z rodziców przebywa na emigracji zarobkowej. Odpowiednie ukierunkowanie i
kreowanie rozwoju pod opieka doświadczonych pedagogów w dużej mierze uzupełniły procesy socjalizacji
rodzinnej. Taka forma prowadzenia działań jak warsztaty artystyczne, rękodzieła, wspólne spotkania
niewątpliwie była przykładem metodycznego podejścia do profilowania osobowości dziecięcej, wskazującej na
alternatywne formy nie związane ze współczesnym globalizmem i negatywnymi skutkami braku kontroli w
dystrybucji propozycji spędzania wolnego czasu.
Projekt polegał głownie na aktywnym włączeniu dzieci w prace świetlicy środowiskowej, których celem było
przygotowanie prezentacji swoich dzieł wytworzonych, wyuczonych podczas uczestnictwa w warsztatach.
I tak należy tu wymienić:
1.Warsztaty artystyczne:- . cykl 8 spotkań, dla 60 dzieci, każde o innej tematyce,
trwające około 4 godziny. Na każdym spotkaniu wolontariusze uczyli dzieci nowych
technik, np. Decoupage, malowania, masy solnej robienia kartek okolicznościowych,
stempelków, aniołków, itd. Wszystkie prace zostały zaprezentowane w trakcie
dwutygodniowej wystawy w Kościele.

Konkurs Grantowy –
Edycja 2016/2
do 31.12.2016
Od tej edycji Konkursu Fundacja wspiera
te inicjatywy, których owocem są
inwestycje infrastrukturalne trwale
zmieniające naszą rzeczywistość i mające
ambicję stać się podstawą pozytywnej
zmiany społecznej.
Do Konkursu Grantowego mogą
przystąpić wyłącznie stowarzyszenia,
fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury,
przedsiębiorstwa społeczne, oraz
jednostki samorządu terytorialnego
Łączna wartość wszystkich przyznanych
grantów dla wniosków składanych w
pojedynczej edycji Konkursu może
wynosić maksymalnie: 100.000 zł (sto
tysięcy złotych).
Maksymalna kwota, o którą może
ubiegać się Wnioskodawca w ramach
Konkursu wynosi 25.000 zł
Wszelkie szczegółowe informacje
znajdziecie Państwo na stronnie
www.kulczykfoundation.org.pl, skąd
pobierzecie też formularz wniosku.
Regulamin konkursu:

http://www.kulczykfoundation.org.pl/
media/63134/regulamin-konkursugrantowego_2016.pdf
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Projekt "Osiedle Artystyczne" wspaniały pomysł na pracę z dziećmi. Cd..
2. Konkurs plastyczny "Bieszczady- moje miejsce na Ziemi” Konkurs dedykowany był dla wszystkich chętnych
dzieci, ogłoszony w parafii, jak również na tablicach ogłoszeń przy kościele. Prace były wykonane dowolną
techniką. Można je było oglądać podczas dwutygodniowej wystawy prac w Kościele. Zwycięzcy konkursu
ogłoszeni zostali w trakcie popularnego festynu parafialnego organizowanego w ostatnią niedzielą sierpnia
2016 r. Rozdano 40 nagród dla dzieci.

V konkurs na
koordynację działań
lokalnych „Muzeum na
kółkach”
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
ogłosiło konkurs na koordynację działań
lokalnych projektu „Muzeum na kółkach”.
Od marca do końca kwietnia 2017
„Muzeum na kółkach” odwiedzi 6
miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców
w województwach: łódzkim,
małopolskim, podkarpackim, lubelskim
oraz podlaskim.

3. Warsztaty artystyczne wyjazdowe dla 60 dzieci w galerii barak w
Czarnej. W ramach warsztatów odbyły się zajęcia z ceramiki,
stemplowania wraz z wykładem dla dzieci dotyczącym technik
wykonywania prac artystycznych.
4. Ponadto odbywały się cykliczne warsztaty muzyczne dla
dzieci efektem czego będzie przygotowanie dzieci do
wspólnego nagrania płyty z kolędami. Stanowi to swoistą
wartość dodaną projektu - okazuję się bowiem że "Osiedle
Artystyczne" żyje poza formą wsparcia finansowego,
utrwalone zostały zachowania aktywizujące zarówno
uczestników jak i ich rodziców. Uzyskaliśmy dzięki temu
funkcjonalny mechanizm wpływający na kreowanie
alternatywnego wpływania na spędzanie wspólne czasu
wolnego. Wszyscy uczestnicy projektu liczą na to, że projekt
będzie kontynuowany.

Autorzy tekstu i zdjęć; Katarzyna i Jacek Przybyła
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W każdym z nich zaprezentowana
zostanie wystawa edukacyjna a
mieszkańcy zostaną zaproszenie do
udziału w wydarzeniach towarzyszących
wizycie. Działania wspierać będzie
wybrany lokalny koordynator a część z
nich będzie miała możliwość realizowania
własnych pomysłów na działania
lokalnych społeczności.
Zgłoszenia należy przesyłać do 23 grudnia
2016 roku na adres mnk@polin.pl. Na ten
adres prosimy też kierować pytania.

Wydarzenia w GPZB:

Dzień Tradycji Lokalnej w Zespole Szkół Technicznych w Lesku.

Ważne linki:

Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła przy ZST i A w Lesku realizuje w ramach programu Działaj Lokalnie IX-2016
projekt pt. ”Tradycja, integracja i dobra praktyka. Stwórzmy coś co na długo zostanie w pamięci”.
Najważniejsze projektowe działania czyli: warsztaty garncarskie, wikliniarskie, bibułkarskie i kulinarne oraz
„Zajęcia z historii lokalnej w obiektywie” zakończyły się Dniem Tradycji Lokalnej, który został zorganizowany 17
listopada 2016 r w Zespole Szkół Technicznych w Lesku. W Dniu Tradycji wzięło udział około 270 zaproszonych
uczniów ze szkół gimnazjalnych powiatów leskiego i bieszczadzkiego.. Młodzież biorąca udział w projekcie
prezentowała swoje prace, które powstały na warsztatach były to: wyroby z wikliny, bibuły, gliny, samodzielnie
przygotowane jadło regionalne dla zaproszonych gości oraz prezentacja multimedialna pt. „Moja mała ojczyzna
wczoraj i dziś” przygotowana przez młodzież na zajęciach z historii lokalnej w obiektywie.
Uczestnikom spotkania zostały rozdane przepisy kulinarne, które powstały na zajęciach, CD z prezentacją
multimedialną Moja Mała Ojczyzna Wczoraj i Dziś oraz folder z informacją o zajęciach organizowanych w
ramach projektu.
Podsumowując Dzień Tradycji Lokalnej, można stwierdzić że wydarzenie to podobało się wszystkim
uczestnikom projektu, a stworzony przez młodzież niepowtarzalny klimat tego dnia na długo pozostanie w
naszej pamięci. Cieszymy się, że tak dużo osób odpowiedziało na nasze zaproszenie i wzięło udział w
przygotowanej przez nas imprezie.

Autor tekstu i zdjęć: Katarzyna Juźwik
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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 1-go Maja 16,
38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
www.fundacja.bieszczady.pl

