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1. Wydarzenia w Grupie Partnerskiej Zielone Bieszczady:
 III Ustrzyckie Śpiewanie
 Gmina Lutowiska błyszczy po akcji „Sprzątanie Świata”
 „Wspólne dobro: teatr”

Zapraszamy do lektury wrześniowego
numeru Biuletynu Informacyjnego
Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
Po
obfitujących
w ciekawe
wydarzenia wakacjach zdałoby się
trochę
odpoczynku,
w
wielu
organizacjach trwa jednak solidna
praca: rozliczanie projektów z tzw
„małego FIO”, końcowe działania
w projektach z programu Działaj
Lokalnie.
Jesień to również czas nowych
szkoleń i warsztatów, zwłaszcza, że w
prawie dotyczącym naszych organizacji
nastąpiły znaczące zmiany.
Jak zwykle zapraszamy do nadsyłania
materiałów o wydarzeniach, które
dzieją się w Państwa organizacjach.

 „Działając razem zrobimy więcej”
 „Bieszczadzkie Rysie” gospodarzami turnieju piłkarskiego
 W Stefkowej realizują projekt „Nasza wieś- naszą szansą”

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia

Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej
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Do 25 października !!!!!!!!

Równać Szanse
2016

Wydarzenia w GPZB:

III Ustrzyckie Śpiewanie
Po raz trzeci amatorzy wspólnego śpiewania zebrali się aby tym razem przy piosence wojskowej i żołnierskiej
spędzić wrześniowy wieczór. Kolejne Ustrzyckie Śpiewanie miało miejsce 29 września w Restauracji Karpacka w
Ustrzykach Dolnych . Tradycyjnie już organizatorami były: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne oraz
Fundacja Bieszczadzka. Przy akompaniamencie Pana Marka Sokoła śpiewano pieśni frontowe z czasów II Wojny
Światowej , pieśni z Powstania Warszawskiego ale również wojskowe piosenki filmowe i współczesne przeboje
o tematyce wojskowej i żołnierskiej. Każda pieśń i piosenka poprzedzona była krótkim komentarzem na temat
autora słów i melodii i okoliczności powstania. Zaśpiewaliśmy ponad 20 utworów, od „Rozszumiały się wierzby
płaczące”, poprzez „Czerwone Maki na Monte Casino”, „Deszcz, jesienny deszcz”, „Biały Krzyż”,” Pałacyk
Michla” po mniej oficjalne jak „Rezerwa” czy „Maryjanka”. Już teraz organizatorzy zapraszają na kolejne
śpiewające spotkanie , którego tematem będą pieśni niepodległościowe , legionowe.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ogłosiła Regionalny Konkurs
Grantowy w ramach Programu
Równać Szanse 2016 PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności.
Program skierowany jest do
organizacji pozarządowych,
gminnych domów kultury, bibliotek
gminnych oraz nieformalnych grup
dorosłych z miejscowości do 20 000
mieszkańców. Termin rejestracji
wniosków: do 25 października 2016
r. do godz. 12.00.
Celem konkursu jest wsparcie
projektów, których celem ma być
rozwój u młodych ludzi umiejętności
społecznych przydatnych zarówno w
ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Autor zdjęć: Marian Mazurkiewicz, tekst: redakcja.
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Wydarzenia w GPZB:

Gmina Lutowiska błyszczy po akcji „Sprzątanie Świata”
Po raz 23 – sty w Polsce organizowana była akcja „Sprzątanie Świata”. Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało
„Podaj dalej... drugie życie odpadów”.
Celem akcji jest pobudzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej Polaków oraz ich odpowiedzialności za
środowisko naturalne. Ideą akcji jest edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie
postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: poszanowania zasobów naturalnych (w
szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako
łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling.
20 września 2016 r. uczniowie klas 0 – VI Szkoły Podstawowej oraz I – III Gimnazjum Zespołu Szkół w
Lutowiskach jak zwykle chętnie przyłączyli się do akcji. Sprzątanie zorganizowano i przeprowadzono przy
współpracy z Nadleśnictwem Lutowiska (koordynator Pan Janusz Karnat) oraz Urzędem Gminy w Lutowiskach.
Uczniowie Szkoły Podstawowej wraz z wychowawcami sprzątali Lutowiska (place zabaw, tereny wokół szkoły,
boiska szkolne, przystanki autobusowe, cmentarze, pobocza dróg, osiedle mieszkaniowe) i uzbierali ok. 2000
litrów śmieci.
Natomiast gimnazjaliści wraz z wychowawcami okolice Lutowisk – Skorodne, Nasiczne, Dwernik, Smolnik,
Zatwarnicę i Chmiel. Uzbierano ok. 2500 litrów śmieci.

O dotacje do 8 500 zł na projekty
minimum 6-miesięczne,
rozpoczynające się nie wcześniej niż 1
lutego 2017 r. i trwające nie dłużej
niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą
ubiegać się organizacje pozarządowe,
gminne domy kultury i gminne
biblioteki oraz nieformalne grupy
dorosłych z terenów wiejskich i miast
do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków upływa
25 października 2016 roku, do
godziny 12.00.
W Programie „Równać Szanse”
chodzi o wyrównanie szans młodych
ludzi (w wieku 13-19 lat z
miejscowości do 20 tys.
mieszkańców) na dobry start w
dorosłe życie. Dzięki zdobytym w
projekcie umiejętnościom młody
człowiek z małej miejscowości nauczy
się samodzielnie i świadomie osiągać
wyznaczane przez siebie cele,
planować swoją przyszłość, wspólnie z
innymi młodymi działać. Wszyscy,
którzy będą towarzyszyli mu w tej
drodze zyskają wiarygodność w
oczach swojego otoczenia i wsparcie
w kolejnych wspólnych działaniach.
Więcej informacji na
www.rownacszanse.pl
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Wydarzenia w GPZB:

Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich (P FIO)

Gmina Lutowiska błyszczy po akcji „Sprzątanie Świata” cd…
Program tego dnia wyglądał następująco:
1. Zbiórka na parkingu przy szkole o godz. 8.05. (pogadanka dotycząca akcji Sprzątanie Świata, omówienie
tras, rozdanie worków i rękawic)
2. Sprzątanie przewidziane od godz. 8.15 do 12.00 lub 13.00.
3. Ognisko przygotowane przez Nadleśnictwo Lutowiska w ramach podsumowania współpracy w roku
szkolnym 2015/2016 z okazji Dnia Lasu.
4. Worki ze śmieciami pozostawiamy w widocznym miejscu przy drodze głównej.
5. Powrót do szkoły ok. godz. 14.00.

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);

Organizatorzy akcji „Sprzątanie Świata”
Beata Krukowska (Dyrektor ZS Lutowiska)
Janusz Karnat (Przedstawiciel Nadleśnictwa Lutowiska)
Edyta Pereślucha (Zespół Szkół Lutowiska)
Małgorzata Tkacz (Zespół Szkół Lutowiska)
Kolejna akcja to Dzień Ziemi – oby śmieci nie było więcej.

Autor tekstu i zdjęć: Edyta Pereślucha

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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Wydarzenia w GPZB:

Eko Odkrywcy IV

Wspólne dobro: teatr.
W Czarnej w ramach programu Działaj Lokalnie realizowany jest projekt “Wspólne dobro: teatr”. Jego
realizatorem jest Stowarzyszenie “Besida” z Czarnej. Inicjatywa została zgłoszona w odpowiedzi na społeczne
zapotrzebowanie i zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach teatralnych i tworzeniem teatru dla lokalnej
społeczności.
W zajęciach teatralnych biorą udział przedstawiciele różnych grup wiekowych: dzieci, młodzież, osoby dorosłe i
seniorzy. Zajęcia prowadzi instruktor teatralny. Program zajęć dostosowany jest do możliwości i zainteresowań
zróżnicowanej grupy i obejmuje gry integracyjne i budujące więzi w grupie, zadania na budowanie świadomości
ciała i przestrzeni scenicznej, elementarne zadania aktorskie
Dużą wagę przykłada się do budowanie otwartości i wyrażania naturalnej ekspresji słownej i pozawerbalnej.
W najbliższym czasie zorganizowany zostanie wyjazd studyjny na Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w
Tarnogrodzie oraz spotkanie z reżyserem Pawłem Jóźwiakiem Rodanem. Od spotkania ze świadkami
i uczestnikami Akcji H-T, rozpocznie się również praca nad finałowym spektaklem traktującym o wydarzeniu,
które odcisnęło piętno na życiu społeczności Czarnej. Jego premiera planowana jest na koniec 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,

Autor tekstu i zdjęć: Róża Franczak

4.wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz
nauk przyrodniczych.
Więcej informacji: www.ekoodkrywcy.pl
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Wydarzenia w GPZB:

KARPACKIEGO CENTRUM ZIELONEJ
TURYSTYKI przy Fundacji
Bieszczadzkiej ul. 1-go Maja 16, 38700 Ustrzyki Dolne, tel.: +48 (13) 469
72 97 zaprasza do korzystania z
naszej biblioteki oraz czytelni, w
której dostępne są branżowe
publikacje turystyczne, związane z
ekologią oraz działalnością
społeczną.
Oferujemy państwu dostęp do
informacji o atrakcjach turystycznych
Karpat Wschodnich na terenie Polski
oraz Słowacji :

„Działając razem zrobimy więcej”
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łukawica Gminy Lesko
jest kolejną organizacją, które otrzymało dotację w
konkursie grantowym „ Działaj Lokalnie 2016”. Jest to
Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w
Polsce i Fundację Bieszczadzką. Stowarzyszenie jest
młodą, lecz efektywnie działającą organizacją na rzecz
miejscowości Łukawica i jej mieszkańców. W ramach
realizacji projektu organizacja pragnie zintegrować
mieszkańców wokół wspólnego celu, przygotować
miejsce
spotkań
rodzinnych
poprzez
zagospodarowanie terenu wokół Centrum Kultur
Pogranicza. Stworzyć miejsce idealne w którym każdy
mieszkaniec będzie mógł znaleźć coś dla siebie.
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca od
promocji projektu i ogłoszenia konkursu plastycznego
„Wieś w naszych oczach”. Konkurs był skierowany do
najmłodszych mieszkańców Łukawicy i polegał na
przygotowaniu
rysunków,
prac
nawiązujących
tematyką do miejscowości.

( Pozycje 1-72 podane były w biuletynie
lipiec-sierpień 2016)

Kolejnym krokiem było zorganizowanie poprzez
młodych wolontariuszy poszukiwania starych zdjęć
obrazujących miejsca i ludzi z miejscowości, z których
zrobiona zostanie foto- książka „Historia naszych
czasów”. Część zadań projektowych została
zrealizowana: umieszczono informacje dotyczące
projektu w gazecie lokalnej "Echo Bieszczadów" oraz
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lesko,
zakupiono grę plenerową i wybudowano grilla.
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73. Zielona Polska
Wojciech Lewandowski, Robert Szewczyk
2010
74. Planowanie zrównoważonego rozwoju
gminy w praktyce, Klaudia Giordano
Lublin 2006
75. Niekonwencjonalne źródła energii
Praca zbiorowa, Wrocław 1999
76. Prawnofinansowe aspekty zadań
publicznych jednostek
samorządu terytorialnego związanych z
ochroną środowiska, Maciej Rudnicki
Lublin 2005
77. Budżetowanie w ochronie środowiska
B. Filipiak, K.Kochański, P. Szczypa
Warszawa 2010
78. Rachunek kosztów w ochronie środowiska
B. Filipiak, M. Ciechura, H. Czaja-Cieszyńska,
A. Niewęgłowski, P. Szczypa, Warszawa 2010

Wydarzenia w GPZB:

„Działając razem zrobimy więcej” cd…
Projekt kończy się 31 października. Na zakończenie projektu planowany jest „ Piknik międzypokoleniowy
z tradycją”, na który zostaną zaproszeni wszyscy mieszkańcy miejscowości, będzie wspólne grillowanie,
ogłoszenie konkursu plastycznego i wręczenie nagród oraz konkursy sprawnościowe. Zapewne to
przedsięwzięcie zachęci mieszkańców do aktywniejszego i bardziej pełnego w aspekcie kulturowym spędzania
wolnego czasu na świeżym powietrzu i pozytywnie wpłynie na pełniejszą integrację mieszkańców. Integracja
międzypokoleniowa to ważna rzecz, aby nasza historia, tradycje i tożsamość nie uległy zapomnieniu i żeby
młodym pokoleniom pokazać jak podtrzymywać te tradycje. Warto podejmować działania na rzecz
społeczności, warto się spotykać, dzielić doświadczeniem , swoją wiedzą i spędzać czas konstruktywnie.
Autor tekstu i zdjęć: koordynator projektu Beata Kurcoń.

„Bieszczadzkie Rysie” gospodarzami turnieju piłkarskiego
Bieszczadzkie Rysie” z Ludowego Klubu Sportowego Olszanica były gospodarzem drugiego już w tym
roku turnieju piłkarskiego dla dzieci. W rozgrywkach udział wzięły cztery zespoły : Bieszczadzkie Rysie,
Akademia Piłkarska Sanok, Przełomek Besko, Nelson Polańczyk, które podzielone zostały na dwie grupy
wiekowe ( około 100 zawodników ). Wyniki nie były tu najważniejsze a dobra zabawa.
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79. Dom. Żyj na zielono- Sarah Callard
Warszawa 2010
80. Bieszczady - wyprawy marzeń
Elżbieta Dzikowska, Bielsko-Biała 2010
81. Metodyka i technika pracy pilota imprez
narciarskich, Ryszard Nowak,Kraków 2010
82. Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce
turystycznej pod redakcją naukową Adama R.
Szromka, Kraków 2010
83. Obszar recepcji turystycznej w warunkach
rozwoju zrównoważonego
Agnieszka Niezgoda Poznań 2006
84. Monitoring rozwoju zrównoważonego
Witold Toczyski. Gdańsk 2004
85. Gospodarka turystyczna w XXI wieku
86. Innowacyjność przedsiębiorstw
turystycznych w Polsce.Elżbieta Szymańska
Białystok 2009
87. Zarządzanie turystyką na obszarach
przyrodniczo cennych. Praca zbiorowa pod
redakcją Bazylego Poskrobki. 2005r
88. Przyrodnicze użytkowanie odpadów- Jan
Siuta, Warszawa 2002
89. Tańce i zabawy dla grupy- Klanza 1995
90. Tańce dla grupy - CD
91. Tańce integracyjne w pracy z grupą cz.II
Praca zbiorowa pod redakcją Leszka Gęcy
Lublin 2004
92. Tańce integracyjne w pracy z grupą cz.II CD
93. Tańce dla każdego wieku. Leszek Gęca
Lublin 2009
94. Tańce dla każdego wieku - CD
95. Tańce integracyjne w pracy z grupą cz. I
Leszek Gęca. Lublin 2010
96. Tańce integracyjne w pracy z grupą cz. I CD
97. Islandzkie zabawki. Mirosław Gabryś
Bielsko-Biała 2010

Wydarzenia w GPZB:

98. Parki narodowe - Polska południowa.
Przewodnik kieszonkowy
Wydawnictwo Pascal
Pascal 2006
99. Rezerwaty przyrody w Polsce Południowej
Grzegorz Rąkowski Małgorzata Walczak
Małgorzata Smogorzewska W-wa 2007
101. Walory przyrodnicze jako czynnik
rozwoju regionów wschodniej Polski pod
redakcją Ryszarda Horodeńskiego i Cecylii
Sadowskiej – Snarskiej. Białystok 2003
102. Przyszłość ekorozwoju- Stefan Kozłowski
Lublin 2007
103. Regionalne strategie rozwoju
zrównoważonego pod redakcją Stefana
Kozłowskiego. Białystok 2004
104. San- Tadeusz Budziński. Bosz
105. Ocal planetę! Poradnik młodego ekologa
Ali Cronin. Poznań 2009
106. Ekologia to Czysty Biznes
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Kraków 2010
107. Zielone Biuro czyli Ekologia w Biurze
FPdŚKraków 2011
108. Czysta Turystyka czyli odpowiedź na
potrzeby współczesnego turysty
109. Studium przypadku - poradnik
FPdŚKraków 2010
110. Studium przypadku - poradnik
FPdŚ Kraków 2010
111. Poradnik animatora partnerstwa
The Partnering Initiative 2005
112. Poradnik Ochrony Dziedzictwa Wodnego
FPdŚ-Kraków 2005
113. Od czynu do słowa: komunikacja w
partnerstwie
Internatinal Bisiness Leaders Forum za The
Partnering Initiative. Kraków 2010
114. Oswoić przestrzeń. Małopolski Instytut
Kultury. Kraków 2009

„Bieszczadzkie Rysie” gospodarzami turnieju piłkarskiego cd..

Po zakończeniu turnieju oraz posiłku, wójt gminy
Olszanica pan Krzysztof Zapała wraz z prezesem
Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie panem
Wojciechem Sokołowskim wręczyli wszystkim
uczestnikom medale wraz z pamiątkowymi dyplomami.
Turniej odbył się w sobotę . 24 września na murawie
stadionu w Olszanicy i był elementem projektu
„Bieszczadzkie Rysie” realizowanym w ramach
tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie.

Autor tekstu i zdjęć: Robert Germbuś
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Wydarzenia w GPZB:

W Stefkowej realizują projekt „Nasza wieś- naszą szansą”
W ostatnim tygodniu lipca na terenie w wsi Stefkowa rozpoczęły się działania w ramach projektu „Nasza wieś
naszą szansą”, dofinansowanego w programie grantowym „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Bieszczadzką.
W projekcie zaplanowano wiele ciekawych, interesujących i przydatnych zajęć i warsztatów dla dzieci z wsi
Stefkowa. Pomysłem wnioskodawców była integracja dzieci i młodzieży szkolnej, tej wyjątkowej społeczności
podzielonej po likwidacji szkoły, ponieważ część dzieci w tym samym wieku uczęszcza do różnych szkół
w okolicznych miejscowościach W ramach projektu zaplanowano następujące działania ‘Ale ziółko”. „Ala cuda”,
„Ale się rusza”, „Ale widowisko”, „Ale bomba”, ”Ale żarło”. Każde z działań dotyka innych obszarów życia tak, że
każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Podczas wakacji prowadzone były zajęcia zatytułowane „Ale ziółko”
w ramach, których uczestnicy poznali zioła rosnące na naszych łąkach. Zobaczyli jak wyglądają w naturze, w jaki
sposób należy je suszyć. Poznali ich smak, zapach i ich zastosowanie w kuchni, kosmetyce i medycynie, efektem
końcowym były własnoręcznie wykonane przez dzieci mydełka. Dzieci same mogły skomponować wygląd i
zapach swojego mydełka. Warsztaty „Ale ziółko” prowadziła Jola Jarecka z Zatwarnicy.

Ponieważ był to czas wakacji, uczestnicy warsztatów mieli sporo wolnego czasu w związku z tym można było
wykorzystać go w sposób zorganizowany i przeprowadzić drugi blok warsztatów „Ale cuda” prowadzonych
przez Izabelę Kopeć w ramach, których uczestnicy zapoznali się z zasadami zdrowego żywienia.
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115. Bursztynowy Szlak Greenways Przyroda, Tradycja, Ludzie - przewodnik
ekoturystyczny. Amistad sp. z o.o. Program
PolskaTurystyczna.pl. Kraków 2010
116. Siedem kroków do biznesplanu
Ziemowit Pochitonow. Kraków 2008
117. Firma społeczna w rozwoju lokalnym
Pod Red. Barbary Kazior, Anny Jarzębskiej,
Olgi Gałek. Kraków 2008
118. Grupy Partnerskie motorem
przedsiębiorczości. Anna Jarzębska, Szczepan
Brzeski. Kraków 2006
119. Grupy partnerskie Od idei do
współdziałania. Pod red. Barbary Kazior, Anny
Jarzębskiej. Kraków 2008
120. Turystyka dziedzictwa- Nina Gałuszka
Kraków 2008
121. Kształcenie kadr firm społecznych
dziedzictwa przyrodniczo- kulturowego
Zespół Pracowni Psychologicznej. K-w 2008
122. Model przedsiębiorstwa społecznego na
lokalnym rynku pracy. Piotr Frączak, Tomasz
Schimanek. FRSO 2010
123. Prawne aspekty funkcjonowania
organizacji pozarządowych - wybrane
zagadnienia. Arkadiusz Jarosiński
FRSO 2010
124. Partnerstwo instytucjonalne jako sposób
zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi
Piotr Frączak. Warszawa 2010
125. Współpraca organizacji pozarządowej z
bankiem
Jan Pikula , FRSO 2010
126. EQUAL na obszarach wiejskich - katalog
dobrych praktyk
Anna Szkoruć, Izabella KoniecznaŚnieżawska. FRSO 2007

Wydarzenia w GPZB:

Ważne linki:
W Stefkowej realizują projekt „Nasza wieś- naszą szansą” cd…
www.wolontariatbieszczadzki.pl
www.mlode-bieszczady.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

Co i jak jeść aby przynosiło to jak najwięcej korzyści.
Jak skomponować sobie produkty zgodnie z grupa krwi,
jakie rzeczy szczególnie mogą nas uczulać i dlaczego. W
trakcie tych warsztatów dzieciaki mogły dowiedzieć się jak
dbać o swoje ciało aby wyglądać jak najdłużej młodo, ładnie
i elegancko. Prowadząca warsztaty jest kosmetyczką w
związku z tym wiele ciekawostek dotyczących estetycznego
wyglądu i makijażu przekazała uczestnikom warsztatów.
Dziewczęta miały okazję zobaczyć, dotknąć a nawet
spróbować kosmetyków i akcesoriów kosmetycznych
profesjonalnej kosmetyczki. Zajęci w ocenie dzieci były
ciekawe i wiele można było się dowiedzieć a przede
wszystkim dotknąć i spróbować.

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

Autor tekstu i zdjęć: koordynator projektu Renata
Kapuścińska-Frankowska
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