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1. Wydarzenia w GPZB:
 „Lotem pszczoły”- ostatni projekt z DL 2014 zakończony !
 Konkurs Działaj Lokalnie IX- 2015 ogłoszony !
 Sięgają wyżej w Zespole Szkół Nr 2 w Ustrzykach Dolnych !!

Niech świąteczny czas
wprowadzi do Państwa
życia spokój, harmonię

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia

i radość, a w Państwa
domu niech zagości
prawdziwie rodzinna
atmosfera pełna ciepła
i miłości.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej
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Wydarzenia w GPZB:

Stowarzyszenie na rzecz
Integracji Społecznej
„Modrzew” zaprasza!!
Już od czerwca 14 seniorów oraz 14
przedstawicieli organizacji
pozarządowych będzie miało szansę
na zdobycie bardzo poszukiwanego
na naszym rynku zawodu
Fundraisera.

„Lotem pszczoły”- ostatni projekt z DL 2014 zakończony
Głównym założeniem projektu "Lotem pszczoły" było zapoznanie zarówno dzieci jak i dorosłych
mieszkańców Bóbrki i okolic z życiem i znaczeniem pszczół w przyrodzie oraz krzewienie takich
wartości jak praca, zdrowie i współpraca. Głównymi celami projektu było rozwijanie pasji i
zainteresowań związanych z przyrodą, rozwijanie umiejętności współpracy i propagowanie postaw
prospołecznych i prozdrowotnych w środowisku, ukazywanie wzorców właściwego zachowania,
kształcenie umiejętności empatycznego współdziałania w grupie.
W ramach realizacji projektu przeprowadziliśmy szereg działań, które pozwoliły osiągnąć
założone cele. Na początku przeprowadzonych zostało kilka spotkań informacyjnych podczas których
zostały przybliżone mieszkańcom główne założenia i cele projektu. Nawiązaliśmy współpracę z
Podkarpackim Związkiem Pszczelarzy. Prezes Powiatowego Zarządu Pszczelarzy w Lesku Pan Eugeniusz
Białas oraz Pan Marian Głaz- pszczelarze i wielcy pasjonaci pszczół przeprowadzili w szkole bardzo
ciekawą lekcję. Uczniowie zobaczyli z bliska ul, ramki, a także wyposażenie pszczelarza. Spotkanie
poszerzyło wiedzę na temat szeroko pojętego pszczelarstwa oraz umożliwiło bliski kontakt ze
zdrowymi produktami stworzonymi przez naturę. Na zakończenie każdy uczestnik spotkania spróbował
miodu podarowanego przez panów pszczelarzy. W ramach tej współpracy odbyło się również
spotkanie dla mieszkańców Bóbrki i okolic. Obecni na spotkaniu z zainteresowaniem i ciekawością
słuchali tego, w jaki sposób mogą przyczynić się do ochrony pszczół. Uczestnicy spotkania wykazali
duże zainteresowanie tematem, wzbogacili swoją wiedzę i doświadczenie, zdobytymi przeżyciami i
wiadomościami obiecali podzielić się z nieobecnymi sąsiadami. Było to bardzo interesujące i ciekawe
spotkanie o tych niezwykle pracowitych i pożytecznych owadach.
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Stowarzyszenie na rzecz Integracji
Społecznej „Modrzew” rozpoczyna
rekrutację na szkolenia, podczas
których uczestnicy nabędą wiedzę i
umiejętności niezbędne do
efektywnego kierowania
pozyskiwaniem funduszy z różnych
źródeł na rzecz organizacji
pozarządowych. Działanie jest
innowacyjnym przedsięwzięciem z
uwagi na fakt, iż w trakcie części
teoretycznej zajęć razem z seniorami
będą także kształceni ich przyszli
opiekunowie – osoby z organizacji
przyjmujących wolontariuszy.
Organizacja procesu szkoleniowego
w grupach łączonych (seniorzy i
opiekunowie) z jednej strony
przygotowuje opiekunów dla osób
starszych, którzy będą pomagać
podczas angażowania się w sektor
obywatelski, a z drugiej strony
wpływa na integracje
międzypokoleniową.

Wydarzenia w GPZB:

„Lotem pszczoły”- ostatni projekt z DL 2014 zakończony cd…
W ramach dalszej edukacji odbyło się również kilka lekcji w szkole przybliżających tematykę pszczół,
wykonana została gazetka ścienna "Pszczółki nasze przyjaciółki". Stworzony został również "Kącik
młodego pszczelarza" oraz mini ogródek " Kącik przyjazny dla pszczół", w którym od wiosny zakwitną
rośliny miododajne. Podczas realizacji projektu odbywały się też warsztaty: zajęcia rękodzielnicze z
wyrobu świec, zajęcia kulinarne "Miodzio palce lizać", zajęcia komputerowe podczas których powstała
"Mini książka kucharska - Kraina miodem płynąca", warsztaty techniczne "Zaproś pszczołę do ogrodu"
podczas których powstały domki dla dzikich pszczół Przeprowadzone zostały cztery konkursy: konkurs
fotograficzny "Podglądamy życie pszczół", konkurs recytatorski "Pszczółki Nasze Przyjaciółki", Konkurs
techniczny "Zbuduj domek dla Gucia i Mai", konkurs wiedzy o pszczołach "Od pszczoły do miodu".
Podczas zajęć powstało mnóstwo prac plastycznych, które stanowiły wspaniałą dekoracje podczas
podsumowania projektu. Finał działań projektowych został połączony z uroczystością Dnia Babci i
Dziadka. Podczas spotkania przedstawiona została prezentacja multimedialna na temat realizacji
projektu, wręczone zostały nagrody dla uczestników konkursów. Dzieci zaprezentowały "pszczele
"układy taneczne i przedstawienie teatralne wzbogacone pięknymi strojami. W dalszej części odbył się
poczęstunek ( dania i napoje na bazie miodu) przy muzyce. Było to miłe spotkanie dla wielu osób,
które miały okazje spotkania się i porozmawiania. Połączenie tych dwóch uroczystości pozwoliło
zarówno zintegrować osoby z rożnych miejscowości jak i przybliżyć tematykę znaczenia pszczół w życiu
człowieka.
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Do kogo kierowane jest szkolenie
Uczestnikami szkolenia mogą być
osoby dorosłe, które z własnej
inicjatywy chcą rozwijać swoje
kwalifikacje zawodowe i spełniają
łącznie następujące kryteria
rekrutacji:
Seniorzy
- osoby w wieku powyżej 60 lat,
- zamieszkujące na terenie
województwa podkarpackiego,
- gotowi do podjęcia wolontariatu w
sektorze pozarządowym,
- posiadający motywację do
uczestnictwa w MSF 2.0
Opiekun
- osoby w wieku do 60 lat,
- zamieszkujące na terenie
województwa podkarpackiego,
- członkowie, wolontariusze lub
pracownicy organizacji
pozarządowych z terenu
województwa podkarpackiego,
- zajmujący określone stanowisko w
organizacji – preferowane będą
osoby, które zajmują się bezpośrednio
pozyskiwaniem środków na
działalność organizacji,
- posiadający motywację do
uczestnictwa jako opiekun w MSF 2.0.

Wydarzenia w GPZB:

Do projektu można się zgłosić na 3
sposoby:

„Lotem pszczoły”- ostatni projekt z DL 2014 zakończony cd…

* osoba w wieku do 60 lat –
przedstawiciel organizacji
pozarządowej - zgłasza się jako
potencjalny opiekun wolontariusza –
osoba taka w uzgodnieniu ze swoją
organizacją typuje Seniora, który
razem z nią uczestniczy w procesie
edukacji w MSF 2.0
* osoba w wieku powyżej 60 lat –
Senior – zgłasza się z własnej
inicjatywy po uprzednim
wytypowaniu dla siebie organizacji, w
której odbędzie wolontariat

Spotkania z pszczelarzem

* organizacja zgłasza swojego
przedstawiciela oraz Seniora, którzy
razem uczestniczą w procesie edukacji
w MSF 2.0
Oferowane formy wsparcia
Zajęcia będą odbywały się w
Rzeszowie w grupach 28-osobowych
(14 seniorów + 14 opiekunów) w
systemie 3 zjazdów dwudniowych w
terminach:
19-20.06.2015 r.
10-11.07.2015 r.
31.07-1.08.2015 r.

Warsztaty „Miodzio Palce lizać”
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Wydarzenia w GPZB:

Zajęcia obejmować będą następującą
tematykę:
1. Specyfika Trzeciego sektora i
podstawy fundraisingu
2. Metody fundraisingowe
3. Strategie w fundraisingu oraz
wizerunek organizacji
Trenerzy Międzypokoleniowej Szkoły
Fundraisingu 2.0, to doświadczeni
szkoleniowcy, którzy swoją wiedzę na
temat fundraisingu czerpią przede
wszystkim z codziennej pracy w
organizacjach pozarządowych.
Po zakończeniu udziału w zajęciach
teoretycznych każdy z Seniorów
odbędzie 3 miesięczny wolontariat w
wytypowanych organizacjach
pozarządowych.
Każdy wolontariusz będzie miał
przydzielonego opiekuna – osobę,
która od początku uczestniczyła z
danym uczestnikiem w procesie
szkoleniowym.

Konkurs techniczny "Zbuduj domek dla Gucia i Mai",

Rekrutacja do Międzypokoleniowej
Szkoły Fundraiserów 2.0 trwa do 31
maja 2015 r.
Osoba zainteresowana musi złożyć w
biurze projektu podpisany formularz
zgłoszeniowy wraz z regulaminem
projektu.

Spotkanie podsumowujące projekt
Autor tekstu i zdjęć: Lucyna Kuncewicz
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Wydarzenia w GPZB:

Dokładne informacje na temat
Międzypokoleniowej Szkoły
Fundraisingu 2.0 udziela realizator
projektu:
Stowarzyszenie na rzecz Integracji
Społecznej „Modrzew”
21-040 Świdnik, ul. Racławicka 17/3

KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE IX - 2015 OGŁOSZONY !!!!!!!!
Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, informuje, że ruszyła kolejna, IX Edycja Programu
Działaj Lokalnie. Wzorem roku ubiegłego, wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator
wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl , oraz www.fundacja.bieszczady.pl .
W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie -2015” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę
mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych
oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się
lepiej, z terenu 12 gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina
, Ustrzyki Dolne, Zagórz i Tyrawa Wołoska.
Celem programu Działaj Lokalnie jest aktywizowanie lokalnych społeczności do rozwiązywania
problemów i zaspokajania potrzeb oraz pobudzanie życiowych aspiracji mieszkańców małych
miejscowości.
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Przypomnienie !!!!!!
Stowarzyszenia i fundacje
zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym (KRS)
powinny co roku sporządzić
sprawozdania (finansowe i
merytoryczne) oraz złożyć je do
różnych urzędów.
Wszystkie organizacje pozarządowe
muszą wysyłać co roku swoje
sprawozdanie finansowe za poprzedni
rok (np. w 2015 r. za 2014 r.) oraz
deklarację CIT-8 do urzędu
skarbowego. Powinny to zrobić
niezależnie od tego, czym się zajmują
i jak duże mają roczne budżety. Jeśli
prowadzą działalność gospodarczą lub
mają status organizacji pożytku
publicznego, mają więcej obowiązków
sprawozdawczych

Wydarzenia w GPZB:

Sięgają wyżej w Zespole Szkół Nr 2 w Ustrzykach Dolnych !!
„Sięgamy wyżej” to kolejny projekt POKL realizowany przez Fundację Bieszczadzką we współpracy z
gminą Ustrzyki Dolne ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w
jakości usług edukacyjnych. Tym razem działaniami objęty został Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w
Ustrzykach Dolnych.

W ramach projektu szkoła wzbogaciła się o zestaw pomocy dydaktycznych , w tym sprzęt
multimedialny (m.in. tablice interaktywne z oprogramowaniem do przedmiotów matematycznofizycznych ,przyrodniczo-geograficznych i języków obcych, komputery , oraz inne pakiety pomocy
edukacyjnych.
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Wydarzenia w GPZB:

Sięgają wyżej w Zespole Szkół Nr 2 w Ustrzykach Dolnych !! cd..
Uczniowie klas 4-6 SP i 1-3 Gimnazjum korzystali z zajęć rozwijających zdolności i umiejętności jak i z
zajęć wspierających uczniów słabszych. Objęci byli wsparciem psychoedukacyjnym w postaci
warsztatów „Wyluzuj się” – warsztat radzenia sobie ze stresem, warsztatów „Równe szanse” oraz
warsztatów doradztwa zawodowego. Projekt potrwa do końca roku szkolnego 2014/2015

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

Zdjęcia: Karol Waszczyszyn, tekst: redakcja
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