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Wydarzenia w GPZB:
Anielskie śpiewanie
„W górach niknie bezładny zgiełk miasta, panuje cisza bezimiennych przestrzeni, która pozwala człowiekowi
wyraźniej usłyszeć wewnętrzne echo głosu Boga”; Jan Paweł II.
24 maja echo zabrzmiało głosem przybyłych dzieci i młodzieży na IV Przegląd Piosenki Turystycznej w
Lutowiskach. Już po raz kolejny uczestnicy imprezy nie zawiedli organizatorów, którymi są Zespół Szkół w
Lutowiskach i Gminny Ośrodek Kultury. W gronie jury zasiedli: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w
Lutowiskach Pan Marek Sokół, Reprezentantka BPN w Ustrzykach Górnych Pani Bożena Rudziak i po raz
pierwszy zaprosiliśmy do oceny występów Ks. Pawła Kaszubę dziennikarza radiowego i katechetę w naszej
szkole. W tegorocznym przeglądzie wzięło udział ponad stu uczestników.

1

Zapraszamy do lektury majowego
numeru Biuletynu Informacyjnego
Grupy
Partnerskiej
„Zielone
Bieszczady”
Liczymy
na
zainteresowanie
państwa informacją o szkoleniach a
szczególnie polecamy wszystkim
zainteresowanym
rozszerzeniem
swojej
wiedzy
z
zakresu
wykorzystania
nowoczesnych
technologii informacyjno-szkolenia
w ramach programu „Bieszczady
2.0. Rozwój zasobów organizacji
dzięki TIK”.
Zapraszamy również do nadsyłania
materiałów o wydarzeniach, które
dzieją się w Waszych organizacjach.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

Wydarzenia w GPZB:
Anielskie śpiewanie cd..
Usłyszeliśmy 26 prezentacji indywidualnych i zespołowych w kategoriach klas I – III, IV – VI i Gimnazjum.
Sponsorami byli: Nadleśnictwo w Ustrzykach Dolnych, Nadleśnictwo w Stuposianach, Bieszczadzki Park
Narodowy w Ustrzykach Górnych oraz Fundacja Pomocy Szkołom Bieszczadzkim, która na zakup nagród
pozyskała dotację od Powiatu Bieszczadzkiego (obszar wsparcia : organizacja działań na rzecz edukacji
kulturalnej lokalnej społeczności ze zwróceniem szczególnej uwagi na młodzież szkolną)

Fundacja Dobra Sieć zaprasza organizacje
pozarządowe z woj. podkarpackiego
zainteresowane rozszerzeniem swojej
wiedzy z zakresu wykorzystania
nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych do udziału w projekcie
„Bieszczady 2.0. Rozwój zasobów
organizacji dzięki TIK”.
O co chodzi?
Internet to niewyczerpane źródło zasobów,
dzięki któremu nawet najmniejsze
organizacje pozarządowe mogą w łatwy
sposób zyskać dostęp do kluczowych
kapitałów: ludzkiego, społecznego i
materialnego.
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Wydarzenia w GPZB:
Anielskie śpiewanie cd..
Po raz pierwszy, gościnnym występem rozpoczęły przedszkolaki z grupy „A” w Lutowiskach. Ich uśmiechnięte
buźki i dziarskie głosy niejednego przekonały, że warto pochodzić po górach rodzinnie. Kolejno,
zaprezentowały się zespoły klas I – III: I miejsce zajął zespół „Czady” z Gminnego Ośrodka Kultury w
Lutowiskach, II miejsce zespół „Iskierki” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustrzykach Dolnych i miejsce III
przypadło w udziale zespołowi „Śnieżynki” ze Szkoły Podstawowej w Czarnej.

Uczestnicy projektu „Bieszczady 2.0. Rozwój
zasobów organizacji dzięki TIK” nauczą się i
postawią pierwsze kroki w:
prowadzeniu efektywnych i
niskobudżetowych akcji promocyjnych i (efundraisingowych,
nawiązywaniu skutecznej współpracy i
partnerskich relacji z otoczeniem społecznym
(terytorialnym i wirtualnym), w szczególności
z wolontariuszami i e-wolontariuszami,
zastosowaniu narzędzi internetowych
pozwalających na lepszą organizację pracy
organizacji.
Zgłoście się już dziś!
Aby zgłosić chęć udziału w projekcie prosimy
o wypełnienie do 15 czerwca 2012 r.
formularza zgłoszeniowego dostępnego pod
adresem:
http://www.e-wolontariat.pl/1-Akcje/artykul158

Piosenką „Hej w góry w góry” zespół „Trohaniec” wywalczył sobie I miejsce na podium w kategorii klas IV – VI,
tuż za nimi byli ich koledzy i koleżanki z Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach, zespół ‘To tu to tam” z
piosenką pt. „Opadły mgły” SDM, na III miejscu znalazł się zespół „EOLA” ze Szkoły Podstawowej w Czarnej,
który tym razem zachęcał słuchaczy do turystyki morskiej, piosenką „Hej, ho żagle staw”. Wśród solistów,
piosenką „Bez słów”, zwyciężyła Julia Soszyńska ze Szkoły Podstawowej w Lutowiskach. II miejsce wywalczyła
Kinga Bąk również ze Szkoły Podstawowej w Lutowiskach. Trzecie miejsce zajęła Kamila Morawska, ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Ustrzykach Dolnych. Decyzją Jury przyznano w tej kategorii wyróżnienie za „Wyjątkowe
Wykonanie” dla Izy Pełdiak, która ze względu na pobyt w szpitalu przesłała swoje nagranie wraz z prezentacją.
Kategoria Gimnazjum było dla Jury nie lada wyzwaniem. W tym roku wyjątkowo liczna grupa gimnazjalistów,
sprawiła wszystkim muzyczną ucztę. Bezkonkurencyjny był tym razem zespół o niezwykle dynamicznej nazwie
„Volta” z Gimnazjum w Czarnej, II miejsce zajął zespół z Gimnazjum w Wojtkówce, a III „Bieszczadzkie Anioły” z
Gimnazjum nr 1 w Ustrzykach Dolnych.
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Zapraszamy_do_Projektu_Bieszczady_20_Roz
woj_zasobow_organizacji_dzieki_TIK/
W projekcie udział mogą wziąć osoby
współpracujące z organizacją pozarządową z
woj. podkarpackiego. Każda organizacja może
być reprezentowana przez maksymalnie 2
osoby.

O wynikach rekrutacji poinformujemy 18
czerwca.
Stawiamy na praktykę!

Wydarzenia w GPZB:
Anielskie śpiewanie cd..
W kategorii solistów na I miejsce, wyjątkowym wykonaniem zasłużyła sobie Elżbieta Koc z Gimnazjum nr 1 w
Ustrzykach Dolnych, piosenką „Bądź gotowy dziś do drogi”, II miejsce, Kinga Sudoł również z tej samej szkoły
utworem „Moje Bieszczady” i miejsce III, przyznano Gimnazjum z Czarnej i jego reprezentantce Iwonie
Kołomyi, która zachętą do wspólnego śpiewania, zaskarbiła sobie serca publiczności.
Odkrywanie Młodych Talentów, wskazywanie im dróg rozwoju, uświadamianie drzemiących w nich
potencjałów, dodawanie odwagi, a potem wspólna radość z tych drobnych i większych sukcesów, nadają inny
wymiar pracy pedagogicznej. Jest to również okazja do integracji środowisk opiekunów i wykonawców z
różnych szkół. Po salwach emocji, z zapamiętanymi wrażeniami, żegnamy się z uczestnikami, mówiąc do
zobaczenia za rok.
Autor zdjęć i tekstu
Joanna Pełdiak, ZS w Lutowiskach

Projekt „Ocalić od zapomnienia” realizowany przez członków Stowarzyszenia STORCZYK
W dniu 06.05.2012. o godz.17.00 w Gimnazjum w Ropience odbyło się pierwsze spotkanie promocyjne
projektu „Ocalić od zapomnienia” realizowanego przez członków Stowarzyszenia STORCZYK w ramach
programu Działaj Lokalnie VII-2012. Projekt skierowany był głównie do osób starszych, które nas miło
zaszczyciły swoją obecnością. Spotkanie rozpoczęła prezes Stowarzyszenia Mariola Młynarczyk gdzie zapoznała
przybyłych z działalnością Stowarzyszenia i harmonogramem spotkań. Panie chętnie zgłosiły chęć wzięcia
udziału w przedstawionym projekcie i deklarowały dalsze uczestnictwo w projekcie.
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Wiedza teoretyczna to tylko połowa sukcesu,
dlatego w projekcie skupimy się przede
wszystkim na dostarczeniu Państwu solidnych
umiejętności praktycznego wykorzystania
nowoczesnych technologii w działalności
Państwa organizacji.
Projekt rozpocznie się dwudniowym
szkoleniem, składającym się z czterech
bloków tematycznych:
Model współpracy z wolontariuszami i ewolontariuszami - kapitał ludzki (3 godziny),
Pozyskiwanie środków na działalność
organizacji z wykorzystaniem Internetu –
kapitał materialny (3 godziny),
Komunikacja działań organizacji
pozarządowej, ze szczególnym
uwzględnieniem social media – kapitał
społeczny (3 godziny),
Wykorzystanie nowych technologii
(Internet, IT) w codziennej pracy OP (3
godziny).

Wydarzenia w GPZB:
Projekt „Ocalić od zapomnienia” realizowany przez członków Stowarzyszenia STORCZYK
Pierwsze warsztaty rękodzieła artystycznego
(19.05.2012) prowadzone przez
Panią Teresę Kartusz.

Autor tekstu Katarzyna Rymarowicz

Konkurs dla Animatorów
Społecznych
Do 15 czerwca br. trwa tegoroczna, VI edycja
konkursu dla animatorów społecznych im. H.
Radlińskiej. Pokażmy światu animatorów! Już
teraz zgłoś osobę, która zasługuje na
wyróżnienie.
Są w szkołach, klubach, bibliotekach. W
metropoliach,
miasteczkach,
wsiach.
Są niewidoczni, choć są wszędzie. Chodzą w
trampkach, szpilkach i kaloszach. Chodzą
dużo. Trudno ich złapać. Zostawiają ślady, po
których idą inni…

Wizyta studyjna w Portugalii 28.05-01.06.2012
Jesienią ubiegłego roku Fundacja Bieszczadzka i Grupa Partnerska „Zielone Bieszczady” zostały zgłoszone do
konkursu o nagrodę Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju i Krajowego Ośrodka EFS na „Najlepsze
Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2011 roku” W konkursie tym uzyskaliśmy I nagrodę w ramach, której
zaplanowany był między innymi wyjazd studyjny do jednego z krajów UE. Krajem tym okazała się Portugalia i
tak w dniach od 28.05. do 01.06.2012 r mieliśmy możliwość spotkań z portugalskimi organizacjami
realizującymi projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i podziwiania tego pięknego kraju.

Animatorzy. Na nasze szczęście – są
Wiemy, że w Waszych środowiskach jest wielu
ludzi, którzy ożywiają społeczności, są
swojego rodzaju „iskrą społeczną”, dzięki
której możliwa jest zmiana. Koniecznie zgłoś
Animatora, który Twoim zdaniem zasługuje na
nasze Wyróżnienie!
.
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Wydarzenia w GPZB:
Wizyta studyjna w Portugalii 28.05-01.06.2012 cd..
Po nocnej podróży autobusem wysiadamy na lotnisku na Okęciu, w hali odlotów oczekujemy na zbiórkę
wszystkich uczestników wyjazdu. Wśród nagrodzonych w innych kategoriach znalazły się jeszcze dwie
organizacje: Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne
„Ja-Ty-My” z Łodzi. Przed nami przelot Warszawa – Zurych- Lizbona. O 15.15 przylecieliśmy do stolicy krajuLizbony, która powitała nas gorącym słońcem, potem odbiór bagażu i zakwaterowanie w hotelu Amazonia
prawie w centrum miasta. Po szybkim obiedzie pierwsze z zaplanowanych czterech spotkań z organizacjami
realizującymi działania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Spotkanie informacyjne na temat EFS w Portugalii odbyło się w organizacji „ Programa Operacional Potencial
Humano” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy
online dostępny pod adresem
http://www.cal.org.pl/animacjaspoleczna/konkurs-dla-animatorowspolecznych/formularz-zgloszeniowy.

Pomysłodawcą Konkursu jest Centrum
Aktywności Lokalnej CAL, a od pięciu lat jego
współorganizatorem jest Krajowy Ośrodek
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotychczas odbyło się 5 edycji Konkursu, a
laureatami zostało 39 animatorów z całej
Polski. Innym wspólnym działaniem jest
organizacja corocznych konferencji, będących
okazją
do
spotkania
środowisk
zaangażowanych w animację rozwoju
lokalnego w Polsce, a także ciągła współpraca
edukacyjna związana z animatorami w
Regionalnych Ośrodkach EFS.
Patronat medialny nad VI edycją konkursu
objął sewis
www.ngo.pl.
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Wydarzenia w GPZB:

Projekt
„Alpejsko-Karpacki
Most
Współpracy” realizowany jest w ramach

Wizyta studyjna w Portugalii 28.05-01.06.2012 cd..
Przedstawiciel organizacji przedstawił prezentację portugalskiego systemu wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego. Zapoznał nas się z jego specyfiką prezentując cele, programy operacyjne, system realizacji.
Organizacja POPH jest strukturą powołaną w celu stymulowania zrównoważonego wzrostu potencjału
gospodarki portugalskiej w ramach 10 osi priorytetowych. Jej głównym założeniem jest pokonanie deficytu
strukturalnego
w kwalifikacjach zawodowych społeczeństwa portugalskiego, promowanie nauki,
innowacyjności, przedsiębiorczości , mechanizmów wsparcia kształcenia ustawicznego, promowanie równych
szans poprzez rozwój zintegrowanych strategii i terytorialnej podstawy do integracji społecznej osób
narażonych na wykluczenie społeczne. Zaskoczyła nas stosowana w Portugalii bardzo przyjazna grantobiorcom
forma aplikowania o środki z POKL. Wszystkie etapy: od ogłoszenia konkursów po rozliczenie wniosków
odbywają się za pomocą platformy internetowej. Wypytujemy o szczegóły i dowiadujemy się jak bardzo
portugalski system różni się od stosowanego w Polsce. Pozostałą część pierwszego dnia wizyty w Portugali
spędzamy na spacerze po najstarszej dzielnicy Lizbony – Alfamie

rozpościerającej się poniżej Zamku Św. Jerzego . Znajduje
się tu piękna romańska Katedra upamiętniająca wyzwolenie
miasta spod władzy Maurów.
Przed kolacją jeszcze
spacerujemy po Avenida da Liberade a potem już
spotkanie wszystkich uczestników wizyty studyjnej
na
uroczystej kolacji w maleńkiej regionalnej restauracji, oficjalne
powitanie i przedstawienie się uczestników wyjazdu, którymi
oprócz nas są laureaci pozostałych kategorii w konkursie,
Zmęczeni wrażeniami całego dnia wracamy do hotelu.
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Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
będącego
bezzwrotnym
programem
pomocowym skierowanym do nowych krajów
członkowskich
Unii
Europejskiej,
ustanowionym przez Rząd Konfederacji
Szwajcarskiej.
Na
mocy
umowy
międzynarodowej zawartej w Bernie 20
grudnia 2007 r., Szwajcaria przekaże ponad 1
mld franków szwajcarskich dziesięciu nowym
krajom Unii Europejskiej, w tym Polsce.
Projekt, oparty na podejściu partnerskim,
wdrażany jest przez dwie instytucje
posiadające duży potencjał i doświadczenie w
dziedzinie
zarządzania
projektami
europejskimi: Stowarzyszenie Euroregion
Karpacki Polska (Instytucja Realizująca) oraz
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji
Podkarpacia „Pro Carpathia” (Partner
Projektu). Główną ideą projektu jest
aktywizacja
gospodarcza
województwa
podkarpackiego oraz adekwatne do potrzeb i
możliwości podniesienie
kwalifikacji i
zdolności instytucjonalnej osób i podmiotów o
kluczowym dla tego zakresie. Wszystkie
działania w ramach projektu realizowane
przez partnerów mają na celu rozwój lokalnej
przedsiębiorczości i przetwórstwa rolnego
poprzez innowacyjne i nie stosowane dotąd
podejście
(wymiar
międzynarodowy,
podejście procesowe), ukierunkowane między
innymi na tworzenie pozarolniczych źródeł
dochodów na obszarach wiejskich.

Wydarzenia w GPZB:
Wizyta studyjna w Portugalii 28.05-01.06.2012 cd..
Dzień 2 – 29.05
Kolejny dzień wizyty rozpoczęliśmy spotkaniem w Centrum Szkoleniowym Stowarzyszenia na rzecz Planowania
Rodziny. Stowarzyszenie to, założone w roku 1967 z siedzibą Lizbonie, jest pionierem w dziedzinie planowania
rodziny. Niesie pomoc młodym, kształci kadry, zajmuje się edukacją seksualną w szkołach. Jej celem jest pomoc
w podejmowaniu wolnych i świadomych wyborów w sferze życia seksualnego oraz promowanie równości praw
i możliwości kobiet i mężczyzn.

Efekt stymulacji rozwoju osiągnięty zostanie
poprzez wdrożenie funduszy szwajcarskich w
ramach
grantów
przyznawanych
na
działalność
eksportową,
promocyjnoinformacyjną oraz działania przyczyniające się
do
rozwoju
przedsiębiorczości
w
województwie podkarpackim. Forma ta
stanowi odpowiedź na problemy dotyczące
rozwoju
społeczno-gospodarczego
Podkarpacia, a w szczególności jego obszarów
wiejskich i wiejsko-miejskich.
„Alpejsko-Karpacki
Most
Współpracy”
promuje
i
wzmacnia bogaty
rynek
podkarpackich produktów regionalnych,
tradycyjnych i ekologicznych, którego
potencjał nie jest w pełni wykorzystany oraz
ułatwia
podkarpackim
producentom
nawiązanie międzynarodowej współpracy,
dając możliwość zaistnienia nie tylko na rynku
polskim,
ale
również
na
rynkach
zagranicznych.

FUNDUSZE GRANTOWE:
Fundusz Promocji Lokalnego Eksportu –
którego celem jest aktywizacja procesów
gospodarczych związanych z międzynarodową
wymianą
gospodarczą
(eksportem)
podmiotów
działających
na
obszarze
województwa podkarpackiego. W ramach
funduszu wsparcie będą mogli uzyskać
przedsiębiorcy z obszaru województwa
podkarpackiego.
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Fundusz Study Tour – którego celem jest

Wydarzenia w GPZB:

stworzenie warunków do nawiązania i
kontynuowania
współpracy
pomiędzy
podmiotami
z
obszaru
województwa
podkarpackiego a partnerami europejskimi i
szwajcarskimi, umożliwienie przekazywania
doświadczeń
europejskich
i
strony
szwajcarskiej w zakresie objętym projektem
(eksport
lokalny,
międzynarodowa
współpraca gospodarcza, produkt regionalny i
lokalny). W ramach funduszu wsparcie będą
mogły uzyskać organizacje pozarządowe,
agencje rozwoju regionalnego, instytucje
okołobiznesowe, stowarzyszenia, samorządy
gospodarcze oraz jednostki samorządu
terytorialnego z obszaru województwa
podkarpackiego.

Wizyta studyjna w Portugalii 28.05-01.06.2012 cd..
Stowarzyszenie współpracuje w w/w zakresie tematycznym z organizacjami zarówno krajowymi jak i
międzynarodowymi. Podczas wizyty w centrum poruszane były zagadnienia związane z problematyką równości
szans kobiet i mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia planowania rodziny, niechcianej ciąży i
możliwości uzyskania przez kobietę pomocy w tym zakresie, edukacji seksualnej w szkołach, godzenia życia
zawodowego i rodzinnego , a co z tym związane eliminacja dyskryminacji kobiet na rynku pracy) , zapoznanie ze
szczegółowymi metodami działania (szkolenia, telefony zaufania, publikacje, interwencje bezpośrednie w
grupach zwiększonego ryzyka). Spotkanie z pracownikami stowarzyszenia zakończyliśmy wizytacją w terenie
projektów realizowanych w ramach EFS. W okolicach Lizbony zwiedziliśmy osiedle z blokami socjalnymi, dużą
liczbą emigrantów z Afryki, z problemami bezrobocia, narkotykami.
Po obiedzie z młodym przewodnikiem
Michałem , Polakiem który w Lizbonie robi doktorat z telekomunikacji odwiedziliśmy Dzielnicę Belém, skąd
kilkaset lat temu odpływały portugalskie statki w poszukiwaniu nowych lądów. Zobaczyliśmy szesnastowieczny
Torre de Belém perłę sztuki manuelińskiej, symbol złotego wieku Wielkich Odkryć Geograficznych i ówczesnej
potęgi militarnej Portugalii. W 1983 Torre de Belém wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Zobaczyliśmy też Pomnik Odkrywców, upamiętniający sławnych portugalskich zdobywców: Henryka Żeglarza,
Vasco da Gamy, Magellana.
Dalej czekała nas wizyta w światowej sławy Mosteiro dos Jerónimos - klasztorze Hieronimitów , który jest
najwspanialszym symbolem potęgi Portugalii w erze wielkich odkryć geograficznych. Klasztor powstał na
miejscu kaplicy Ermida do Restelo (Capela de Săo Jerónimo), założonej w tym miejscu przez Henryka Żeglarza.
Budowa klasztoru rozpoczęła w 1502 z polecenia króla Manuela I jako wyraz dziękczynienia za szczęśliwą
wyprawę Vasco da Gamy do Indii, zakończyła w roku 1551, kiedy jego syn Jan III zrezygnował z jej finansowania.
XVI-wieczny klasztor wzniesiony w stylu gotycko-manuelińskim, a w XIX wieku został nieco zmieniony i
odnowiony. Klasztor uważany jest za perłę stylu manuelińskiego. Styl ten łączy gotyk i rzeźby o morskich
motywach oraz elementy orientalne. Krużganki klasztorne należą do najpiękniejszych w Portugalii. W klasztorze
znajduje się grób żeglarza Vasco da Gamy (lecz szczątki jego spoczywają w jego rodzinnym Vidigueira), króla
Manuela I i jego żony Marii Aragońskiej , króla Jana III i jego żony Katarzyny Habsburg oraz pisarza Luisa de
Camoes (1527-1570). W roku 1983 budowla została wpisana na Listę światowego Dziedzictwa UNESCO .
Wycieczkę po dzielnicy Belém zakończyliśmy wizytą w kawiarni Pastéis de Belém założoną w 1837r. do której
każdy turysta obowiązkowo powinien wstąpić na pyszne „babeczki betlejemskie”. Były rzeczywiście pyszne:
ciepła jeszcze babeczka z ciasta francuskiego wypełniona waniliowym kremem budyniowym razem z kawą
smakowała wyśmienicie.
Dzień zakończyliśmy kolejną wspólną wyprawą do najstarszej dzielnicy Lizbony – Alfamy, Spacer po niej był nie
lada sztuką, gdyż wąskie uliczki splatają się ze sobą i układają w labirynt, w którym łatwo się zgubić. W tych
wąskich urokliwych uliczkach na turystów czekają dziesiątki małych kafejek. My wybraliśmy tę w której
mogliśmy posłuchać zespołu grającego tradycyjny jazz.
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Fundusz

Promocji
Produktu
Regionalnego, Tradycyjnego, Ekologicznego –
którego celem jest wsparcie przedsiębiorców
– producentów i wytwórców produktów
tradycyjnych (czyli wpisanych na Listę
Produktów
Tradycyjnych),
regionalnych,
lokalnych, ekologicznych. W ramach funduszu
wsparcie będą mogli uzyskać przedsiębiorcy z
obszaru województwa podkarpackiego /z
wyjątkiem powiatu leskiego, sanockiego i
bieszczadzkiego oraz 4 gmin powiatu
rzeszowskiego: Tyczyn, Chmielnik, Błażowa,
Hyżne.

.

Wydarzenia w GPZB:

Funduszu

Wizyta studyjna w Portugalii 28.05-01.06.2012 cd..
Dzień 3 – 30.05
Tego dnia odwiedziliśmy Porto, drugie co do wielkości miasto Portugalii. W miejscowości Maia, na obrzeżach
Porto. Złożyliśmy wizytę w Centro de Formação Profissional da Industria de Construção Civil e Obras Publicas
do Norte (Centrum Kształcenia Zawodowego Budownictwa Przemysłowego i Robót Publicznych. Centrum
kształci zarówno młodzież jak i dorosłych , świadczy kompleksowe usługi dla firm w zakresie diagnozy, wyceny,
pomocy technicznej i organizacyjnej, promuje kształcenie młodych, współtworzy projekty współpracy krajowej i
międzynarodowej, wydaje certyfikaty kompetencji zawodowych. W trakcie wizyty poruszana była
problematyka rozwijania i promowania aktywnej polityki rynku pracy oraz kształcenia ustawicznego: szkolenia ,
doradztwo zawodowe, staże i praktyki zawodowe dla młodych przekwalifikowania, mające na celu wspieranie
aktywizacji zawodowej młodzieży, ułatwienie powrotu do pracy długotrwale bezrobotnym ,uzupełnienie braków
w edukacji i powszechne kształcenie dorosłych, mające na celu zwiększenie szans na zachowanie lub znalezienie
nowej pracy na ciągle zmieniającym się rynku pracy - adaptacyjność. Zwiedziliśmy cały obiekt: pokazano nam
sale dydaktyczne, pracownie techniczne, zaplecze socjalne.

Promocji
Produktu
Regionalnego, Tradycyjnego, Ekologicznego –
którego celem jest wsparcie organizacji
pozarządowych
koncentrujących
swoje
działania w regionie objętym realizacją
projektu, podejmujących działania związane z
promocją,
popularyzacją
produktów
tradycyjnych,
regionalnych,
lokalnych,
ekologicznych oraz zachowaniem dziedzictwa
kulturowego regionu. W ramach funduszu
wsparcie będą mogły uzyskać organizacje
pozarządowe z obszaru województwa
podkarpackiego / z wyjątkiem powiatu
leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego oraz 4
gmin powiatu rzeszowskiego: Tyczyn,
Chmielnik, Błażowa, Hyżne/.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
jest odpowiedzialne za wdrażanie dwóch
pierwszych funduszy /tj. Funduszu Promocji
Lokalnego Eksportu oraz Funduszu Study
Tour/.

Po obiedzie zwiedzaliśmy Porto - miasto słynące ze wspaniałych win. Porto imponuje bogactwem dziedzictwa
architektonicznego i artystycznego. W Porto napotkać można niezliczoną ilość knajpek i cichych i spokojnych
piwniczek oferujących degustację słynnego na cały świat wina porto. My również mieliśmy okazję zakosztować
w tym najbardziej charakterystycznym dla Portugalii trunku. Serce miasta stanowi Praca de Liberdade z
pomnikiem Piotra IV, Ratusz Miejski, katedra Se , Pałac Biskupi, Casa do Infante, gdzie urodził się książę Henryk
Żeglarz, Cais da Ribeira - najbardziej gwarne miejsce w Porto, wpisane na listę UNESCO, które to obiekty
mieliśmy okazję zobaczyć w trakcie spaceru
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SZCZEGÓŁY NA STRONIE
PROJEKTU:

Wydarzenia w GPZB:
Wizyta studyjna w Portugalii 28.05-01.06.2012 cd..
Dzień 3 – 30.05
Nie mogliśmy nie zaliczyć wizyty w winiarni w której zapoznaliśmy się z procesem produkcji słynnego Porto i
gdzie spróbowaliśmy lokalnych trunków. Potem trzygodzinny powrót do Lizbony.- w czasie jazdy mieliśmy okazję
dzielić się doświadczeniami z realizowanych przez nasze organizacje projektów. Nas interesowały szczególnie
doświadczenia innych w organizacji spółdzielni socjalnych, gdyż taki projekt Fundacja Bieszczadzka będzie
realizować już od sierpnia tego roku.

www.alp-carp.com

BIURO PROJEKTU:
KARPACKIE CENTRUM
WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I
PRODUKTU REGIONALNEGO
Rynek 16
35-064 Rzeszów
Koordynator Projektu
tel. (+48) 17 857 96 54
fax (+48) 17 862 20 73
Biuro Wdrażania Funduszy Grantowych
tel. (+48) 17 852 52 05
fax (+48) 17 862 20 73
Biuro Planu Partnerstwa, Informacji i
Promocji
tel./fax (+48) 17 852 08 94
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Wydarzenia w GPZB:
Wizyta studyjna w Portugalii 28.05-01.06.2012 cd..
Dzień 4 – 31.05
Kolejny dzień rozpoczęliśmy wizytą w Centro Nacionais de Apoio ao Imogrante (CNAI) , Lizbona ( Narodowym
Centrum Pomocy Imigrantom . Jest to organizacja rządowa, powstała w celu niesienia pomocy imigrantom w
Portugalii. W CNAI imigranci mogą liczyć na: pomoc prawną, socjalną, pomoc w znalezieniu zatrudnienia i
mieszkania. W centrum organizacji w Lizbonie lub w Porto można znaleźć pomoc również w zakresie edukacji
obcokrajowców i ochrony zdrowia. Tematyka poruszana w trakcie naszej wizyty , obejmowała między innymi :
promowanie idei integracji społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mniejszości etnicznych,
imigrantów, repatriantów poprzez aktywizację społeczno – zawodową tych grup, metodykę kampanii
społecznych, warsztatów kulturowo – językowych, monitoring sytuacji społeczno – ekonomicznej imigrantów.

Podkarpacka
Regionalna
Organizacja
Turystyczna zaprasza do udziału w konkursie
na "Najlepszy Produkt Turystyczny” Certyfikat POT.
Czekamy na atrakcyjne, nowatorskie i
przyjazne dla turystów produkty. Zgłoszenia
do etapu regionalnego będą przyjmowane do
3 sierpnia 2012r. Produkty turystyczne,
wyselekcjonowane przez Kapitułę Konkursu
PROT zostaną skierowane do etapu
ogólnopolskiego prowadzonego przez POT.
Wszelkie informacje (karty zgłoszenia oraz
regulamin) na stronie
www.podkarpackie.travel.pl
Dodatkowych informacji udziela sekretarz
konkursu Ewa Borowiak, Tel. 17 852 00 09, email: e.borowiak@prot.rzeszow.pl

Kolejne popołudnie spędziliśmy w miejscowości Sintra, jednej z najbardziej interesujących miejscowości w
Portugalii. Sintra to miasto zamków i pałaców.
W roku 1995 Sintra została wpisana na listę UNESCO. Zwiedzanie miasta zaczęliśmy od centrum historycznego
miasta. Zobaczyliśmy również jedną z największych atrakcji miesteczka – bajeczny, stylizowany na
średniowieczny, zamek Pena, zbudowany w XIX wieku dla Ferdynanda von Sachsen Coburga. Wyróżnia się on
swoimi fantazyjnymi kopułami, wieżami i wałami obronnymi, do których przechodzi się przez pseudo
manuelińskie bramy i atrapę mostu zwodzonego.
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ul. Szopena 51, pok. 302
35-959 Rzeszów
tel. 17 852 00 09
e.borowiak@prot.rzeszow.pl;
www.podkarpackie.travel
Zapraszamy na nasz profil na Facebooku
http://www.facebook.com/pages/Podkarpack
a-Regionalna-OrganizacjaTurystyczna/138126286215473

Wydarzenia w GPZB:

Przemyśl. Bezpłatne szkolenia

Wizyta studyjna w Portugalii 28.05-01.06.2012 cd..

„Partnerstwo w projektach”

Dzień 4 – 31.05
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu
Społecznego w Przemyślu działający przy
FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu
Terytorialnego i Administracji zaprasza
potencjalnych projektodawców z terenu
miasta Przemyśla oraz powiatów:
przemyskiego, przeworskiego,
jarosławskiego i lubaczowskiego na
bezpłatne szkolenie „Partnerstwo w
projektach”. Szkolenie odbędzie się 15
czerwca 2012 w Przemyślu.
uwaga, bezpłatne szkolenie!!!
„Partnerstwo w projektach”
Pałac wygląda, co widać na zdjęciach, jak disneyowski zamek Królewny Śnieżki. Pałac, zbudowany na ruinach
klasztoru Hieronimitów, powstał w błyskawicznym tempie 11 lat. Król Ferdynand bardzo interesował się
budową. Był on mecenasem sztuki, gorąco wspomagającym artystów. Na początku XX wieku mieszkańcami
pałacu byli Dom Manuel II – ostatni król Portugalii oraz jego matka królowa Amelia. Podczas rewolucji i
zamieszek w 1910 roku rodzina królewska musiała uciekać z pałacu. Po proklamowaniu republiki Pałac da Pena,
wraz z całym wyposażeniem w środku, został przekształcony w muzeum narodowe. Sintra wraz z pasmem
górskim i jej setkami zabytków została uznana przez UNESCO za park krajobrazowy.
Po zwiedzeniu Sintry przejechaliśmy nad Atlantyk na Cabo de Roca, najbardziej na zachód wysunięty kraniec
Europy. Ocean powitał nas szarymi falami lecz nie zniechęciło to nielicznych odważnych do kąpieli w nim. Na
zakończenie towarzyszący nam kierowca zafundował nam przejazd przez Kaszkaisz- taki portugalski Sopot z
wytwornymi hotelami i posiadłościami bardzo zasobnych Portugalczyków.
Po kolacji ponownie całą grupą odwiedziliśmy Alfamę z jej labiryntem wąskich uliczek i tu pożegnaliśmy się z
Portugalią.

Szkolenie współfinansowane przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego - odbędzie się 15 czerwca 2012 r.
w Hotelu Gloria w Przemyślu.
Wszelkie informacje oraz formularze zgłoszeń
są dostępne na stronie internetowej
www.przemysl.roefs.pl

Serdecznie zapraszamy!
Regionalny Ośrodek EFS w Przemyślu przy
FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu
Terytorialnego i Administracji ul. Św. Jana
Nepomucena 13/12, 37-700 Przemyśl,tel.16
736 12 23, fax.16 736 12 16,

e-mail: szkolenia_przemysl@roefs.pl
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Wydarzenia w GPZB:

„Przez pomysł do stworzenia, czyli jak
powstaje projekt”

Wizyta studyjna w Portugalii 28.05-01.06.2012 cd..
Dzień 4 – 31.05

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu
Społecznego w Przemyślu działający przy
FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu
Terytorialnego i Administracji zaprasza
potencjalnych projektodawców z terenu
miasta Przemyśla oraz powiatów:
przemyskiego, przeworskiego,
jarosławskiego i lubaczowskiego na
bezpłatne szkolenie „Przez pomysł do
stworzenia, czyli jak powstaje projekt”.
Szkolenie odbędzie się 14 czerwca 2012 w
Przemyślu.
Uwaga, bezpłatne szkolenie!!!
„Przez pomysł do stworzenia, czyli jak
powstaje projekt”
Szkolenie współfinansowane przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego - odbędzie się 14 czerwca 2012 r.
w Hotelu Gloria w Przemyślu.
Wszelkie informacje oraz formularze zgłoszeń
są dostępne na stronie internetowej
www.przemysl.roefs.pl

Autor tekstu
Zdjęcia

Regionalny Ośrodek EFS w Przemyślu
przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu
Terytorialnego i Administracji
ul. Św. Jana Nepomucena 13/12, 37-700
Przemyśl,
tel.16 736 12 23, fax.16 736 12 16

Lucyna Sobańska
Bogusław Pyzocha
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Wydarzenia w GPZB:
Wycieczka przyrodnicza Klubu Młodych Naukowców w Rezerwacie Bobrów i Caritasie w Myczkowcach
W sobotę razem z kolegami i koleżankami z Klubu Młodych Naukowców oraz z naszą panią byłem na wycieczce
w Rezerwacie Bobrów i Caritasie w Myczkowcach. Wyjechaliśmy gimbusem o godzinie 8:30. Najpierw
zatrzymaliśmy się w Rezerwacie Bobrów. Widzieliśmy tam ścięte przez bobry drzewa. Pieszo dotarliśmy do
Caritasu, gdzie zjedliśmy drugie śniadanie. Później bawiliśmy się na placu zabaw. Następnie zwiedzaliśmy Ogród
Biblijny, w którym rosły ciekawe rośliny. W mini zoo były różne zwierzęta takie jak: kozy, lamy, daniele, jelenie,
żółwie, króliki, dzik, wilk, kaczki i inne ptaki. W kawiarni pani kupiła nam lody, a my kupiliśmy sobie pamiątki.
Zadowoleni z wycieczki wróciliśmy do domu.

Ważne linki:
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 Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
www.fundacja.bieszczady.pl

Napisał Wojtek Konik kl. I
ZSP w Uhercach Mineralnych
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Sami o sobie:
Fundacja Rozwoju Podkarpacia dla Młodych „ORZEŁ”
w Ustrzykach Dolnych o sobie
Na mapie NGO-sów w naszym regionie pojawiła się kolejna organizacja, jest nią Fundacja Rozwoju Podkarpacia dla Młodych „ORZEŁ”
Fundacja została utworzona 25.10. 2011 r. a wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego w Rzeszowie 09.01.2012 pod numerem: 0000406446
Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju i promocja regionu, wspieranie inicjatyw społecznych, życia rodzinnego i profilaktyce społecznej, poradnictwo oraz
popularyzacja mediacji rodzinnej Podkarpacia tak w Polsce, jak i poza jej granicami oraz poprawa jakości i warunków
życia jego mieszkańców.
Fundacja realizuje swoją misję poprzez wdrażanie różnorakich programów związanych z naszym obszarem działania. Siedziba fundacji z znajduje
się w Ustrzykach Dolnych a obszar działania to województwo Podkarpacie jak i cała Polska.
Fundacja reprezentowana jest przez zarząd:
Emil Adamko - Prezes Zarządu kontakt: emil.adamko@gmail.com
Jacek Imioła - Wiceprezes Zarządu kontakt: jacekimiolasspd@vp.pl
Przy współudziale Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” nasza Fundacja „Orzeł” wzięła po raz pierwszy udział w sprzątaniu nabrzeża rzeki
Strwiąż w dniu 26. 04.2012. Akcje przeprowadzili nasi wolontariusze którzy swoją pracą przyczynili się do oczyszczenia Strwiąża. Jest to nasz skromny udział w tej
akcji.

A oto zdjęcia:
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Sami o sobie:
Fundacja Rozwoju Podkarpacia dla Młodych „ORZEŁ”
w Ustrzykach Dolnych o sobie cd..
W dniu 15 maja 2012 Fundacja Orzeł przygotowała pokaz pozorowanego wypadku samochodowego Pokaz pod nazwą „ Uczmy się ratować” , nasza fundacja
zorganizowała przy udziale jednostek ratowniczo gaśniczej pogotowia ratunkowego policji i straży granicznej. Naszymi partnerami byli ZSP nr1, Bank Pekao S.A,
Transmiter, firma Kopiczyński, Kormet, Kobzdej.
Tego typu akcje planujemy w roku bieżącym organizować dla pozostałych szkół znajdujących się na terenie miasta Ustrzyk Dolnych. W kolejnym pokazach będziemy
uczyć młodych ludzi jak ratować życie ludzkie przy użyciu sprzętu typu fantom i przy udziale wyspecjalizowanych ratowników medycznych.
Założeniem Fundacji „Orzeł” jest przeszkolenie od 30 do 60 uczniów w każdej ze szkół.
Zdjęcia:

Fundacja w najbliższym czasie planuje też utworzenie dwóch klubów sportowych .
Autor tekstu i zdjęć

Emil Adamko
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