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Zapraszamy
do
lektury
październikowego numeru Biuletynu
Informacyjnego Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady”
Zależy nam szczególnie na tym, aby
zapoznali się Państwo z informacją
o I Bieszczadzkim Forum Organizacji
Pozarządowych i koniecznie wzięli
w nim udział. Liczymy, że spotkanie
to
zaowocuje
nawiązaniem
kontaktów, wzajemnym poznaniem
swoich możliwości i zintegruje
środowisko bieszczadzkich ngo
i grup nieformalnych.
Zapraszamy również do nadsyłania
materiałów o wydarzeniach, które
dzieją się w Państwa organizacjach.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

Wydarzenia w GPZB:

I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych w Ustrzykach Dolnych.
Gminna Rada Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych jako grupa nieformalna jest realizatorem projektu
„Aktywne Bieszczadzkie NGO” dotowanym w ramach programu Działaj Lokalnie IX- 2016. Osobowości prawnej
użyczyło LGD „Zielone Bieszczady”. Jednym z projektowych działań ( oprócz cyklu szkoleń dla NGO i grup
nieformalnych) jest organizacja I Bieszczadzkiego Forum Organizacji Pozarządowych w Ustrzykach Dolnych.
Korzystając z możliwości komunikacji jaką jest poniższy biuletyn zapraszamy bieszczadzkie organizacje
pozarządowe do udziału w I BFOP. Spotkanie to będzie okazją do zaprezentowania się organizacji
pozarządowych, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocuje kolejnym krokiem w integracji środowiska,
szeroką promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców
Bieszczad. Pozwoli również na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych wniosków
środowiska NGO oraz spotkania z samorządem lokalnym.
I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych odbędzie się: 20.11.2016 r. w Hali Sportowej w
Ustrzykach Dolnych (29 Listopada 19a). Kartę zgłoszeniową na I BFOP znajdziecie Państwo na stronie
http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/ oraz www.fundacja.bieszczady.pl
Koordynator projektu: Iwona Woch
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Lokalna Grupa Działania
„Zielone Bieszczady”
zaprasza wszystkich
zainteresowanych
pozyskaniem
dofinansowania w ramach
działań:
gospodarczej,

lokalnego,
do udziału w szkoleniach dotyczących
zasad przyznawania wsparcia oraz
dokumentacji konkursowej.
Termin, miejsce oraz program szkoleń
zostały podane w załączeniu.
Z uwagi na duże zainteresowanie
udziałem w szkoleniach prosimy o
wcześniejszą rejestrację telefoniczną
bądź e-mailową. Zapisy dokonywane są
pod numerem tel. 13 471 1820 lub
adresem e-mailowym:
lgdzielonebieszczady@wp.pl

Wydarzenia w GPZB:

Zaproszenie na spotkania
szkoleniowo-aktywizacyjne

„Strażacy – do pracy”- podsumowanie projektu !!
7 października w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach druhowie i druhny z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lutowiskach uroczyście podsumowali realizację projektu „Strażacy – do pracy” dofinansowanego
w ramach IX edycji programu Działaj Lokalnie. Na spotkanie przybyło liczne grono strażaków i sympatyków OSP
oraz zaproszeni goście, reprezentujący instytucje i organizacje współpracujące z ochotnikami z Lutowisk przy
realizacji projektu. Nie zabrakło także dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Lutowiskach do których adresowane
były projektowe działania.

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

Prezes OSP Lutowiska - Jakub Doliwa zaprezentował
przygotowaną specjalnie na te okoliczność prezentację
fotografii i filmów, które zobrazowały to wszystko co udało
się zrobić. A było tego niemało – spotkanie
wielopokoleniowe strażaków, przygotowanie wystawy
starych zdjęć i fotografii w remizie, wakacyjne wyjazdy dla
dzieci i młodzieży do Komendy PSP w Ustrzykach Dolnych,
bazy WOPR w Polańczyku, Placówki Straży Granicznej w
Stuposianach oraz szkolenie z ratownikiem medycznym.
Jednym z działań projektowych było ogłoszenie konkursu
plastycznego dla dzieci i młodzieży z Lutowisk pod hasłem
„Gdy zawyje syrena czyli jak nam pomaga straż pożarna”.
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Wydarzenia w GPZB:

Harmonogram szkoleń:

„Strażacy – do pracy”- podsumowanie projektu !! cd..

25.11.2016
Urząd Gminy w Olszanicy, Olszanica 81

Podczas spotkania odbyło się uroczyste odczytanie wyników konkursu i wręczenie dyplomów i nagród dla
autorów najlepszych prac. Goście mieli okazję podziwiać wszystkie wykonane prace które na czas zebrania
zostały wyeksponowane w sali GOK-u.

29.11.2016
Urząd Gminy Sanok,
ul. Kościuszki 23
01.12.2016
Urząd Gminy w Lutowiskach,
Lutowiska 14

02.12.2016
Urząd Gminy Czarna,
Czarna Górna 74,
Zebranie było okazją do podziękowania
wszystkim instytucjom, firmom i osobom które
wsparły strażaków z Lutowisk przy realizacji
projektu. Obserwując efekty projektu i
zaangażowanie lokalnej społeczności można
powiedzieć, że udało się w Lutowiskach
wyzwolić
pozytywną energię.
Strażacy
ochotnicy pokazali, że oprócz działalności
ratowniczej na której skupiają się na co dzień
potrafią zrobić też coś więcej – zadbać o
tradycje, łączyć pokolenia, zaciekawić i
przyciągnąć do siebie dzieci i młodzież oraz
współpracować
z
całym
lokalnym
środowiskiem. Spotkanie zakończył wspólny
poczęstunek.

06.12.2016
Gminny Ośrodek Kultury,
Tyrawa Wołoska 191,

08.12.2016
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych,
ul. M. Kopernika 1,
09.12.2016
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki, ul. Bieszczadzka 18,
38-610 Polańczyk

Autor tekstu i zdjęć : koordynator projektu Jakub Doliwa
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Wydarzenia w GPZB:

“Besida” z Czarnej na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej.
Stowarzyszenie “Besida” w Czarnej zorganizowało w dniach 14 – 15 października wyjazd do Tarnogrodu na
Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej. Wyjazd odbył się w ramach projektu “Wspólne dobro: teatr”
dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację Bieszczadzką oraz Urząd Gminy Czarna.
Ten dwudniowy pobyt miał za zadanie przybliżyć uczestnikom projektu ideę teatru ludowego w jej najlepszym
wydaniu.
Formuła Sejmików obejmuje pięć przeglądów międzywojewódzkich (w Tarnogrodzie, Stoczku Łukowskim,
Kaczorach k/Piły, Ożarowie k/Wielunia, Bukowinie Tatrzańskiej) oraz finałowy Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w
Tarnogrodzie prezentujący najlepsze widowiska obrzędowe, dramatyczne i inne małe formy teatralne z całej
Polski.
Sejmik organizowany jest już od 33 lat i jest jedynym tak znaczącym i rozpoznawalnym przeglądem twórczości
teatralnej środowisk wiejskich. Jest zdarzeniem artystycznym, ale zarazem stanowi ważny element życia
kulturalnego wsi polskiej. Jest też formą przechowywania i upowszechniania wiedzy na temat obrzędów,
obyczajów i kultury ludowej tak dla mieszkańców wielkomiejskich centrów, jak i dla młodego pokolenia
mieszkańców regionów wiejskich.

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

Szczegółowe informacje są dostępne
na:http://www.pozytek.gov.pl/index.p
hp?document=3923
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“Besida” z Czarnej na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej.cd..
W Tarnogrodzie mogliśmy obejrzeć widowiska z Kaszub, Podhala, Górnego Śląska, Lubelszczyzny, Podlasia
przygotowane w różnych estetykach i poetykach. Mogliśmy również uczestniczyć w bardzo rozwijających i
kształcących zajęciach warsztatowych z Radą Artystyczną oceniającą występy zespołów w składzie: teatrolog
prof. Lech Śliwonik, etnomuzykolog prof. dr hab. Piotr Dahling, folklorysta i kulturoznawca dr hab. Katarzyna
Smyk i reżyser dr hab. Edward Wojtaszek.
Wracaliśmy pełni wrażeń, emocji i wzruszeń, bo spotkanie z teatrem ludowym to spotkanie z szczerością
wypowiedzi scenicznej, wrażliwością i pasją jego twórców. To spotkanie ze wspaniałymi oddanymi swej pracy
ludźmi, to również – jak mówił główny ideolog teatru ludowego, Jędrzej Cierniak – teatr tworzony z potrzeby
serca, dla utrwalenia uczuć i marzeń społeczności, w której powstaje. Poniżej parę zdjęć z widowisk
wystawionych na Sejmiku.

Eko Odkrywcy IV
( wnioski do 9 listopada !!!)
Konkurs "Eko Odkrywcy 4" organizowany
jest w terminie od dnia 07.09.2016 r. do
dnia 09.11.2016 r.
Uczestnikiem konkursu może być:
organizacja pozarządowa, przedszkole,
szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła
ponadgimnazjalna i artystyczna oraz
dowolna placówka oświatowo wychowawcza, jak również młodzieżowy
ośrodek wychowawczy lub specjalny
ośrodek szkolno-wychowawczy.
Cele konkursu "Eko Odkrywcy 4":
1.zachęcenie dzieci i młodzieży do
badania, poznawania i zrozumienia
zmian zachodzących w przyrodzie, także
pod wpływem działalności człowieka,
2.zainspirowanie dzieci i młodzieży do
podjęcia działań, które mogą przyczynić
się do zrównoważonego rozwoju przy
użyciu innowacyjnych form i metod pracy
oraz dostępnych technologii,
3.kształtowanie postaw i świadomości
ekologicznej społeczeństwa sprzyjających
ochronie środowiska,
4.wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz
nauk przyrodniczych.

Autor tekstu: Róża Franczak Autor zdjęć: U Makowska i K. Franczak

Więcej informacji: www.ekoodkrywcy.pl
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Wydarzenia w GPZB:

„Solińskie wspomnienia sprzed lat”
Były łzy wzruszenia i radości i i bardzo bardzo gorące powitania. Trudno się dziwić , niektórzy z
uczestników spotkania nie widzieli się przez ponad 50 lat. A przecież prawie wszyscy mieszkają w Bieszczadach i
czasami dzieli ich tylko kilka kilometrów .
W niedzielę 23 października w Równi k/Ustrzyk Dl odbyło się spotkanie mieszkańców dawnej wsi Solina,
miejscowości, która w wyniku budowy zapory wodnej na rzece San została zalana.
Minęło prawie 60 lat od czasu kiedy ich rodzice dowiedzieli się , że na terenie Soliny i okolicznych wsi
powstanie zbiornik wodny i że trzeba będzie zostawić swój dom, opuścić wieś i poszukać nowego miejsca na
życie dla rodziny. Rozproszyli się po okolicy, jedni wybrali Berezkę, inni Bóbrkę, Orelec, Łobozew czy Łukawicę
lub Równię. Założyli nowe gospodarstwa, pobudowali nowe domy, urodziły się kolejne dzieci, potem wnuki,
wrośli w nowe społeczności ale pamięć o Solinie, o miejscach z dzieciństwa cały czas w nich jest.

V FESTIWAL POŚWIĘCONY
TWÓRCZOŚCI EDWARDA
STACHURY
oraz
V. WARSZTAT POEZJI
CZYNNEJ IM. EDWARDA
STACHURY
„POD WIELKIM DACHEM
NIEBA”
SMOLNIK – RZESZÓW –
TORUŃ
Kierownictwo artystyczne: ROMAN
KOŁAKOWSKI
Kierownictwo muzyczne: ADAM
SKRZYPEK
Konsultacje wokalne : MAGDALENA
ŚNIADECKA
Muzycy: MACIEJ MAZUREK – gitary
MARCIN LUTROSIŃSKI – klawisze
ADAM SKRZYPEK – kontrabas
SEBASTIAN SKRZYPEK – perkusja
Wizualizacje: PIOTR MARCIN STAPIŃSKI
Goście Festiwalu i warsztatów: WOLNA
GRUPA BUKOWINA
CO NAJMNIEJ CZTERECH MŁODYCH
ARTYSTÓW ZAGRANICZNYCH
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Wydarzenia w GPZB:

EKSPLIKACJA

„Solińskie wspomnienia sprzed lat” cd…

Fenomen
twórczości
Edwarda
Stachury i jego artystyczna koncepcja
„poezji czynnej” jest znakomitą ideą
kształtowania scenicznej wrażliwości
i
umiejętności
warsztatowych
młodego pokolenia wykonawców
piosenki artystycznej. Odbyły się już
cztery edycje Festiwalu poświęconego
twórczości Edwarda Stachury i cztery
cykle
warsztatowe,
które
zaowocowały spektaklami „Fabula
Rasa” (2012), „Powiada Sted” (2013),
„Święte wędrowanie” (2014), „Pieśni i
milczenie” (2015).
V. Warsztat Poezji Czynnej im.
Edwarda Stachury zaplanowany został
w dniach 23 do 26 listopada 2015
roku, a jego finałem będzie cykl
koncertów pod tytułem:

115 osób spośród dawnych mieszkańców Soliny
uczestniczyło w spotkaniu p/n „Solińskie wspomnienia
sprzed lat”, które w ramach projektu z programu
Działaj Lokalnie, pod takim samym tytułem
zrealizowało Koło Gospodyń Wiejskich z Równi.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii dawnej
Soliny, prezentacja wywiadów z byłymi mieszkańcami
oraz promocja albumu „Solina, tak tam było”
autorstwa Zbigniewa Kozickiego. Do późnych godzin
nocnych rozmawiano, wspominano i bawiono się gdyż
Panie z KGW zadbały o suto zastawione stoły i dobrą
muzykę do tańca.

„POD WIELKIM DACHEM NIEBA”
26 listopada – Wilcza Jama – Smolnik
27 listopada – Teatr im. Siemaszkowej
- Rzeszów
Tekst: redakcja, autorzy zdjęć: Zbigniew Kozicki, Joanna Cipora

29 listopada – CKK Jordanki – Toruń
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Wydarzenia w GPZB:

Mamy „Nasz park”
„Nasz park - miejscem integracji wielopokoleniowej” - taki był tytuł projektu który realizowała nieformalna
grupa: Pozytywnie Zakręceni Mieszkańcy Brzegów Dolnych
Cel projektu była integracja mieszkańców Brzegów Dolnych wokół działań przy zagospodarowaniu placu obok
świetlicy wiejskiej. Podczas spotkania organizacyjnego grupa nieformalna przedstawiła projekt, zaplanowane
działania oraz zakres prac, które trzeba będzie wykonać po to aby wszyscy mieszkańcy oraz turyści i goście
mogli bezpiecznie i przyjemnie wypoczywać, bawić się i integrować. Do działań w ramach projektu włączyła się
spora grupa mieszkańców, nie licząc osób działających w grupie nieformalnej w pracach uczestniczyło 21
wolontariuszy - mieszkańców Brzegów Dolnych. Wykonano następujący zakres prac: przygotowano teren,
usunięto pozostałości ogrodzenia, wycięto zakrzaczenia, zakupiono i posadzono kwiaty i krzewy, przetarto
drewno z którego następnie wykonano altankę i ławki, utwardzono ścieżki. Zwieńczeniem projektu była
organizacja Święta Ziół i Kwiatów, w którym uczestniczyło ponad 200 osób: mieszkańców wsi, turystów,
zaproszonych gości.

W realizacji projektu realizatorów wspierali: Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”, Urząd Gminy w
Ustrzykach Dolnych, Ustrzycki Dom Kultury oraz pracownicy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne.
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Głównym motywem tegorocznej
edycji warsztatów, z jednej strony
podsumowanie
dotychczasowych
edycji oraz umiędzynarodowienie
tego projektu artystycznego - część
wcześniej
skomponowanych
i
wykonywanych
piosenek
będzie
przetłumaczona na inne języki, a
wykonają je młodzi artyści z różnych
krajów, oczywiście w swoich językach,
część utworów, jak w poprzednich
edycjach, będzie skomponowana
przez
Romana
Kołakowskiego
specjalnie na tegoroczną edycję
warsztatów i festiwalu.
W
sumie
podczas
koncertów
zaprezentowanych zostanie 12 do 14
piosenek.
Do uczestnictwa w warsztatach
zaproszeni zostają – jak co roku –
utalentowani młodzi artyści z całej
Polski, tym razem tylko amatorzy oraz
młodzi, z większym doświadczeniem
scenicznym, artyści zagraniczni - ze
Wschodu i Zachodu.
Zajęcia będą prowadzić:
Roman Kołakowski – interpretacja
sceniczna
Adam Skrzypek – interpretacja muzyczna
Magdalena Śniadecka – technika wokalna

Wydarzenia w GPZB:

GOŚCIE SPECJALNI KONCERTÓW:

Mamy „Nasz park” cd…

Realizacja projektu i działań projektowych wpłynęła na poprawę wizerunku wsi, pozwoliła na odnowienie relacji
sąsiedzkich, które przestały istnieć lub mocno zatarły się z powodu codziennego życia, niepewności, nudy czy
marazmu. Projekt uświadomił mieszkańcom, iż to oni są współodpowiedzialni za swoją miejscowość i jej
atrakcyjność, że ich bezpośredni udział jako społeczności lokalnej w procesie decyzyjnym ma ogromne
znaczenie, że warto włączyć się w działania na rzecz miejsca w którym żyją, pracują, wypoczywają, wychowują
swoje dzieci i wnuki.

Wolna Grupa Bukowina - polska
grupa muzyczna z nurtu poezji
śpiewanej powstała na początku lat
70. XX wieku. Wolna Grupa Bukowina
zadebiutowała w 1971 roku na
Giełdzie Piosenki Turystycznej w
Szklarskiej Porębie. Zespół przyjechał
z Buska - Zdroju, a założył go
ówczesny
maturzysta
Wojciech
Bellon. Piosenką Wojtka "Ponidzie"
wyśpiewali jedną z głównych nagród.
Miała formułę zespołu otwartego,
toteż występowało z nią wielu
znanych polskich wykonawców i
muzyków. Trzon zespołu stanowili:
Wojciech Bellon - twórca tekstów
większości piosenek, Grażyna Kulawik,
Wojciech Jarociński i Wacław
Juszczyszyn. Poza sporym dorobkiem
fonograficznym zespół ma na swym
koncie
wielokrotnie nagrodzone
występy
w
licznych
polskich
festiwalach w tym na Festiwalu
Polskiej Piosenki w Opolu, Studenckim
Festiwalu Piosenki w Krakowie, udział
w studenckich festiwalach FAMA oraz
dwukrotny występ dla 150 tysięcznej
widowni na Przystanku Woodstock.
Zespół ma też za sobą wielokrotne
występy zagraniczne w Europie a także
dla Polonii w Kanadzie, USA i Irlandii.

Tekst: koordynator projektu Elżbieta Włodarczyk

Zdjęcia: Grażyna Domaradzka
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Wydarzenia w GPZB:

Aktywne chłopaki z Łodyny zakończyli realizację projektu
„Trzej muszkieterowie w akcji”
Celem projektu „Trzej muszkieterowie w akcji „ realizowanym w Łodynie w ramach programu FIO była
poprawa aktywności mieszkańców wsi poprzez zaangażowanie w działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz
wiejskiej świetlicy. W ramach projektu mieszkańcy Łodyny zrealizowali następujące działania:
 Zorganizowano spotkanie organizacyjne podczas którego grupa nieformalna przedstawiła projekt,
zaplanowane działania oraz ustalono wstępny harmonogram poszczególnych wydarzeń.
 W czerwcu zorganizowano imprezę środowiskową p/n „Festyn rodzinny w Łodynie” podczas którego
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łodynie zaprezentowały program artystyczny, mieszkańcy wsi i goście
mieli okazję obejrzeć występy grupy animatorów „Fiku-Miku” z Rzeszowa oraz wystawę eksponatów z
Muzeum militariów, ikon i trofeów łowieckich w Brzegach Dolnych, wziąć udział w wielkim konkursie
plastycznym, obejrzeli występy muzyczne, sprawdzili się w konkursach sportowych a także
degustowali potrawy przygotowane przez mieszkanki Łodyny.
 Doposażono świetlicę wiejską w sprzęt kuchenny oraz gry dla dzieci i młodzieży (grę piłkarzyki i stół do
tenisa stołowego)

Wolna Grupa Bukowina stale od
ponad 40 lat z nieustającym
powodzeniem koncertuje w Polsce
zdobywając sobie coraz to nowe
pokolenia wiernych słuchaczy. Stała
się obecnie na polskiej scenie
muzycznej zjawiskiem trwałym i
znaczącym.

Obecny skład Wolnej Grupy Bukowina to:

Grażyna Kulawik - śpiew,
Wojciech Jarociński - śpiew, gitara
Wacław Juszczyszyn - śpiew, gitara
Wojciech Maziakowski - gitara
basowa
Marek Zarankiewicz - instrumenty
perkusyjne
Krzysztof Żesławski - gitara
elektryczna
Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach
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Aktywne chłopaki z Łodyny zakończyli realizację projektu
„Trzej muszkieterowie w akcji” cd..
Okres wakacyjny i związane z nim sezonowe prace a także wyjazdy wakacyjne organizowane dla dzieci, zmusiły
realizatorów do przesunięcia terminów realizacji warsztatów, które w konsekwencji przeprowadzono we
wrześniu i październiku . Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci .

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 1-go Maja 16,
38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
W październiku kolejnym a zarazem ostatnim działaniem było spotkanie na którym w części I została
przeprowadzona prelekcja na temat dobrych praktyk na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, prelekcję
poprowadziła Pani Iwona Woch – Prezes LGD. Druga część spotkania dotyczyła podsumowania inicjatywy. A oto
jakie efekty osiągnięto realizując projekt:
- zaaktywizowano i zintegrowano mieszkańców wioski,
- urządzono miejsca spotkań mieszkańców w świetlicy wiejskiej
- dokonała się integracja międzypokoleniowa, zacieśnianie więzi międzysąsiedzkich i rodzinnych
- dzieci i młodzież w aktywny i bezpieczny sposób spędziły czas, poznali zasady zdrowej kuchni, nauczyli się
przygotowywać proste posiłki oraz zapoznali się z tradycjami kulinarnymi regionu,
- rozbudzono motywację do dalszego działania i rozwoju poprzez poznanie inicjatyw jakie j mieszkańcy mogą
realizować na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Autor tekstu i zdjęć: Grzegorz Paszkowski
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www.fundacja.bieszczady.pl
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