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1. Wydarzenia w GPZB:
 Transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę ……
 "Dzikie Karpaty - rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich".
 Przystań nad Strwiążem.Cztery kultury- cztery questy

Zapraszamy
do
lektury
wrześniowego numeru Biuletynu
Informacyjnego Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady”
Coraz dłuższe wieczory sprzyjają
pomysłom na nowe projekty, warto
więc poznać warunki aktualnie
ogłoszonych
konkursów
grantodawczych.
Jak
zwykle
zapraszamy
do
nadsyłania
materiałów
o wydarzeniach, które dzieją się w
Waszych organizacjach.

 Młodzi duchem seniorzy.
 Park Podworski w Nowosielcach Kozickich

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia

Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej
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Wydarzenia w GPZB:
Transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę ……
Zbliża się finał mikroprojektu :Transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji
GoToCarpathia", który od stycznia 2014r. Fundacja Bieszczadzka realizowała we współpracy z Fundacją
Ekologiczno-Geograficzną ze Lwowa . Mikroprojekt realizowany jest w ramach projektu parasolowego pn.
„Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem mikroprojektu była profesjonalizacja
obsługi turystów, pensjonariuszy poprzez transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system
certyfikacji GoToCarpathia. Obszarem działań tego przedsięwzięcia były Karpaty ukraińskie oraz polska część
Karpat wchodząca w skład województwa podkarpackiego, a w szczególności fragmenty Karpat objęte formami
ochrony przyrody istniejącymi w Polsce (2 parki narodowe, 7 parków krajobrazowych, kilkadziesiąt rezerwatów
przyrody, 6 obszarów chronionego krajobrazu, kilkaset pomników przyrody) i na Ukrainie (1 krajowy rezerwat
biosfery, 5 parków narodowych, 6 parków krajobrazowych, kilkanaście rezerwatów przyrody) oraz
1 Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” chroniący najcenniejsze fragmenty pogranicza
polsko-słowacko-ukraińskiego.
Projekt skierowany był do branży turystycznej, środowiska pozarządowego, lokalnych i regionalnych instytucji
publicznych, instytucji świata nauki, kuracjuszy i turystów oraz mediów lokalnych i regionalnych
Fundacja Bieszczadzka zrealizowała staże szkoleniowe w Bieszczadach ( polska część obszaru projektu)
dla 4 ukraińskich koordynatorów regionalnych systemu certyfikacji GoToCarpathia (dla potrzeb projektu oraz
przyszłego wdrażania systemu certyfikacji GoToCarpathia na Ukrainie, ukraińską część Karpat podzielono na 4
subregiony (które są wypadkową podziałów geograficznego, turystycznego i administracyjnego tego obszaru):
subregion Bieszczady Wschodnie, subregion Gorgany, subregion Beskidy Połonińskie i Wulkaniczne, subregion
Czarnohora i Świdowiec.
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"Tu mieszkam, tu
zmieniam" - konkurs
grantowy Banku
Zachodniego WBK
Bank Zachodni WBK należący
do Grupy Santander rusza z
ogólnopolskim konkursem
skierowanym do społeczności
lokalnych. Najlepszych 305
pomysłów na poprawę jakości
życia w gminie, powiecie,
mieście otrzyma od Banku
finansowe wsparcie na ich
realizację. Łączna wartość
grantów wyniesie 1,5 mln zł.
Nabór pomysłów trwa do 21
listopada 2014 r.

Dofinansowanie otrzymać mogą
projekty z następujących obszarów:











Zrealizowano też 4 spotkania informacyjno-szkoleniowe dla branży turystycznej w 4 subregionach
Karpat ukraińskich. Trwają końcowe prace przy opracowaniu i druku poradnika promującego idee zielonej
turystyki zawarte w systemie certyfikacji GoToCarpathia.
Przed realizatorami jeszcze organizacja wizyty studyjnej w Bieszczadach na obszarze funkcjonowania systemu
certyfikacji GoToCarpathia.
Partner ukraiński zajmował się badaniem kondycji usług i produktów opartych o formy zielonej turystyki w
Karpatach ukraińskich, przeprowadzał tez ekspertyzę prawną uwarunkowań wprowadzenia certyfikacji
GoToCarpathia na Ukrainie.
Mikroprojekt "Transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia" był
realizowany w ramach projektu parasolowego "Transgraniczna współpraca na na rzecz turystyki uzdrowiskowej
pogranicza polsko-ukraińskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Autor tekstu: Katarzyna Gromala, autor zdjęć Bogusław Pyzocha
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Zagospodarowanie lokalnej
przestrzeni publicznej,
poprawa jej estetyki, czystości,
funkcjonalności
Poprawa jakości życia
Zwiększenie zaangażowania
społecznego w kulturę i sztukę
Ochrona zabytków,
pielęgnowanie i tworzenie
miejsc pamięci
Upamiętnienie i popularyzacja
postaci, które wywarły
pozytywny wpływ na lokalne
środowisko
Ochrona środowiska
naturalnego
Budowa wspólnot
międzypokoleniowych
Współpraca między
organizacjami

Łączna kwota przyznanych grantów
wyniesie 1,5 mln zł.
15 projektów otrzyma granty w
wysokości 20 tys. zł, przyznane
zostanie także 30 nagród w wysokości
10 tys. zł, 100 nagród po 5 tys. zł i 160
nagród po 2,5 tys. zł.

Wydarzenia w GPZB:
"Dzikie Karpaty - rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich".
Tak brzmi tytuł kolejnego projektu jaki Fundacja Bieszczadzka we współpracy z organizacją z Ukrainy,
tym razem jest to Fundacja Rozwoju Ekoturystyki w Dolinie Użu (Użgorod na Ukrainie) realizuje od stycznia
2014r.
Głównym celem tego mikroprojektu jest promocja potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru
objętego projektem poprzez wykreowanie produktu turystyki przyrodniczej pod nazwą Dzikie Karpaty na
obszarze polsko-ukraińskiej części Karpat Wschodnich. Obszarem działań projektu są Karpaty ukraińskie oraz
polska część Karpat wchodząca w skład województwa podkarpackiego, a w szczególności fragmenty Karpat
objęte formami ochrony przyrody istniejącymi w Polsce (2 parki narodowe, 7 parków krajobrazowych,
kilkadziesiąt rezerwatów przyrody, 6 obszarów chronionego krajobrazu, kilkaset pomników przyrody) i na
Ukrainie (1 krajowy rezerwat biosfery, 5 parków narodowych, 6 parków krajobrazowych, kilkanaście
rezerwatów przyrody) oraz 1 Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” chroniący najcenniejsze
fragmenty pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Projekt skierowany jest do branży turystycznej,
środowiska pozarządowego, lokalnych i regionalnych instytucji publicznych, instytucji świata nauki, kuracjuszy i
turystów oraz mediów lokalnych i regionalnych.
Do najważniejszych realizowanych działań należały:
1. Warsztaty fotografii przyrodniczej – które zrealizowane zostały w Polsce w jednym z miejsc szczególnie
cennych przyrodniczo (Bieszczadzki Park Narodowy lub Magurski Park Narodowy lub ich otuliny).

Jednocześnie od 8 do 14 grudnia 2014
roku internauci będą mogli wybierać
projekty, które według nich przyniosą
największą korzyść lokalnej
społeczności. Ich faworyci z
największą liczbą głosów zostaną
wyróżnieni dodatkowymi nagrodami
finansowymi w wysokości: 2 tys. zł,
3,5 tys. zł oraz 5 tys. zł.
W konkursie wziąć udział może
każdy, kto ma pomysł, ideę,
koncepcję, która ma szanse przyczynić
się do konkretnej zmiany w jego
społeczności lokalnej. Wystarczy
zgłosić swoją inicjatywę za
pośrednictwem dowolnej instytucji
lub organizacji pozarządowej,
niekomercyjnej, posiadającej
osobowość prawną.
Termin zgłaszania pomysłów: Od 22
września do 21 listopada 2014 roku
poprzez aplikację internetową
dostępną na stronie
fundacja.bzwbk.pl
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Wydarzenia w GPZB:

Uchwała Sejmu:

"Dzikie Karpaty - rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich". cd….
2. 6 terenowych przyrodniczych warsztatów szkoleniowych - 2 warsztaty realizowane będą w części polskiej,
a 4 w ukraińskiej części Karpat stanowiących obszar projektu. W warsztatach fotografii przyrodniczej oraz w
terenowych przyrodniczych warsztatach szkoleniowych udział wezmą uczestnicy zarówno z Polski jak i Ukrainy.
Celem wszystkich warsztatów było rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych uczestników poprzez
podniesienie ich umiejętności w zakresie fotografii przyrodniczej i interpretacji przyrody. Równie ważnym celem
jest pokazanie możliwości i sposobów atrakcyjnego pokazywania przyrody oraz zachęcenie przynajmniej
niektórych uczestników do przyszłych działań związanych z obsługą turystyki przyrodniczej. Opracowanie
i wydanie przewodnika "Dzikie Karpaty - turystyka przyrodnicza na pograniczu polsko-ukraińskim".

OPP będzie łatwiej
organizować loterie
Organizowanie loterii wymaga
zgłoszenia lub uzyskania
zezwolenia od izby celnej. O
zezwolenie trzeba się ubiegać,
jeśli pula nagród przekroczy
określony limit. 26 września 2014
r. Sejm uchwalił ustawę, która
zwiększa ten limit. Dotyczy to
jednak tylko tych organizacji,
które mają status OPP.
Limit - tzw. kwota bazowa - to w 2014
r. 3785,38 zł. Proponowana
nowelizacja zwiększa limit
piętnastokrotnie: do ok. 56 tys. zł w
2014 r. (piętnastokrotność kwoty
bazowej). Jednak zwiększony limit i
zwolnienie z obowiązku ubiegania się
o kosztowne i bardziej
skomplikowane zezwolenie, będzie
dotyczył tylko organizacji pożytku
publicznego (OPP). Dla pozostałych
organizacji pozarządowych, bez
statusu OPP, aktualny pozostanie limit
obecny (kwota bazowa).
.

5

Wydarzenia w GPZB:
„Dzikie Karpaty - rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich". cd….

Obywatele dla demokracji
Ostatnia szansa na projekty tematyczne
- rusza III edycja!
Zapraszamy organizacje pozarządowe do
składania wniosków w III edycji konkursu
na projekty tematyczne w programie
Obywatele dla Demokracji. Internetowy
System Wniosków będzie otwarty od 1
września do 15 października 2014 do
godziny 12.00. Podręcznik i
zaktualizowane wzory dokumentów
można pobrać ze strony
www.ngofund.org.pl
Projekty można realizować w jednym z 5
obszarów tematycznych: partycypacja
publiczna,
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kontrola obywatelska,
zwalczanie dyskryminacji,
przeciwdziałanie wykluczeniu,
dzieci i młodzież.

Wydarzenia w GPZB:
„Dzikie Karpaty - rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich". cd….

Tak jak w poprzednich edycjach,
wysokość dotacji dla
projektów realizowanych samodzielnie
wynosi od 50 tys. do 250 tys. zł, a przy
wnioskach o dofinansowanie projektów
partnerskich organizacje mogą się starać
nawet o 350 tys. zł.
Szczegółowe informacje:
www.ngofund.org.pl
Zapraszamy na fanpage programu:
www.facebook.pl/Obywatele-dlaDemokracji

Mikroprojekt "Dzikie Karpaty - rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich" jest
realizowany w ramach projektu parasolowego "Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej

Program Obywatele dla Demokracji jest
finansowany z Funduszy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Operatorem
programu jest Fundacja Batorego w
partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i
Młodzieży.
Kontakt:
Katarzyna Dumańska
kdumanska@batory.org.pl
+48 22 536 02 69
+48 605 650 782

Autor tekstu: Katarzyna Gromala, autor zdjęć Bogusław Pyzocha
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Wydarzenia w GPZB:
MŁODZI DUCHEM SENIORZY.
Poprawa aktywności społecznej osób starszych poprzez udział w różnych formach edukacji to główny
cel „Akademii Bieszczadzkich Seniorów”. Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 -2020 i współfinansowany jest ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt trwa od 01. 05. 2014 do 31. 05. 2014 r. a realizuje go Fundacja Bieszczadzka w
partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rzeszowie oraz Gminnym Domem Kultury w Czarnej.
Realizacja projektu wspierana jest przez Komendę Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych, Odział
Rejonowy PCK w Ustrzykach Dolnych oraz Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych.
100 seniorów (50 z gm. Ustrzyki Dolne, 25 z gm. Czarna i 25 z gm. Lutowiska) ma możliwość ciekawie i
aktywnie spędzić czas i rozwinąć swoje możliwości.
ŻAL NIECH SERCA ŚCISKA TYM CO NIE BYLI W LUTOWISKACH
W dniu 31 lipca 2014 odbyło się ognisko integracyjne w Lutowiskach. Seniorów przywitał wójt
pan Krzysztof Mróz. Przy ognisku i suto zastawionych stołach wszyscy bawili się świetnie zapominając
nawet o swoich dolegliwościach. Do tańca przygrywała orkiestra, występowały zespoły z gminy
Lutowiska a tańcom nie było końca.
Spotkanie dostarczyło wiele niezapomnianych chwil i było okazją do zawarcia nowych
znajomości i jak mówią uczestnicy – był to strzał w dziesiątkę. Impreza sprzyjała nie tylko integracji ale
również dzięki rozmowom i przyjaznej atmosferze pomogła pozbyć się kompleksów, otworzyć na
innych.

Zaproszenie na trzydniowe,
bezpłatne szkolenie
„Mediacje środowiskowe dla
ochrony naturalnego i
krajobrazowego dziedzictwa
Karpat”
pracowników
samorządowych
lub
przedstawicieli organizacji
pozarządowych
posiadających rekomendację
urzędu miasta lub gminy z
obszaru objętego Konwencją
Karpacką

Szkolenie jest skierowane do osób, które
zawodowo stykają się z problemami
środowiskowymi
lub
zagadnienia
środowiskowe są ich pasją.
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Wydarzenia w GPZB:

Niemal każdy samorząd lokalny boryka
się z konfliktami środowiskowymi. Wśród
najczęstszych
można
wymienić:
inwestycje w terenach zalewowych i
osuwiskowych,
gospodarowanie
na
Obszarach Natury 2000 czy lokalizację
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych. Przedstawiciel Państwa
Urzędu,
który
ukończy
szkolenie
„Mediacje
Środowiskowe”
będzie
posiadał wiedzę i umiejętności aby
skutecznie zorganizować proces mediacji
i konsultacji społecznych w w.w.
sytuacjach. Uczestnicy szkolenia zostaną
przygotowani do pełnienia roli osoby
wspierającej rozwiązywanie sporów i
konfliktów na tle ochrony środowiska.

MŁODZI DUCHEM SENIORZY.cd.

Karpaty są obszarem o szczególnym
znaczeniu, na który są zwrócone oczy
wielu międzynarodowych organizacji i
instytucji europejskich. Co więcej, Polskę
postrzega się jako jeden z krajów, który
powinien być wzorcem do naśladowania
dla
innych
Państw
europejskich,
położonych w tym wyjątkowym regionie.

PO CO KOMU WOLONTARIAT?
Nieść pomoc innym można w każdym wieku. Temat wolontariatu przybliżyła seniorom pani
Lucyna Sobańska z Fundacji Bieszczadzkiej. Bezinteresowne niesienie pomocy ludziom samotnym,
niepełnosprawnym i wszystkim tym, którzy jej potrzebują przynosi wiele satysfakcji. Na szkoleniu o
wolontariacie uczestnicy projektu dowiedzieli się nie tylko o samej idei ale również przepisach prawa
dotyczących tego zagadnienia.
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W związku z tym podczas szkolenia,
oprócz zagadnień prawnych zaplanowano
również intensywne ćwiczenia mające na
celu rozwijanie umiejętności
organizowania spotkań informacyjnych
dla społeczności lokalnej promujących
zasady zrównoważonego rozwoju Karpat.

Wydarzenia w GPZB:
MŁODZI DUCHEM SENIORZY.cd.
FOTOGRAFIA W PIGUŁCE.

Kolejne ciekawe spotkania prowadził
pasjonat fotografii pan Tadeusz Piorunik.
Uczestnicy nauczyli się przede wszystkim jak
korzystać ze swoich aparatów, ich funkcji.
Dowiedzieli się również jak kadrować, katalogować
i archiwizować zdjęcia. Fotograf nie tylko musi mieć
wiedzę, oko ale również spryt żeby złapać światło
czy ciekawie ustawić grupę.
Zdobyte umiejętności teraz wszyscy
wykorzystują nawet podczas zbioru grzybów,
a zdjęcia są coraz lepsze, może konkursowe…

Szkolenia są prowadzone w małych, 14osobowych grupach, z wykorzystaniem
różnorodnych
metod
(wykłady
tematyczne uzupełnione pracą w
grupach, gry symulacyjne, dyskusja itp.).
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat,
poświadczający ukończenie szkolenia.
Kalendarz
terminów,
informacje
logistyczne dotyczące szkoleń oraz
formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo
na
stronie
internetowej:
www.karpatylacza.pl/rejestracja
Szkolenia są realizowane w ramach
projektu „Karpaty łączą – mechanizm
konsultacji i współpracy dla wdrażania
Konwencji
Karpackiej”,
współfinansowanego przez Szwajcarię w
latach
2012-2015
w
ramach
Szwajcarskiego Programu Współpracy z
nowymi krajami członkowskimi Unii
Europejskiej oraz z Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Kalendarz
szkoleń
podkarpackiego:
1.

ZROZUMIEĆ BANKOWOŚĆ.

Świat gna do przodu a technika często sprawia ludziom problemy. Aby nie zgubić się w dzisiejszej
bankowości dla uczestników przygotowano nietypowe szkolenie. Dotyczyło ono posługiwania się
kartami płatności, bezpieczeństwa użytkowania kart, bankomatów i kont elektronicznych, zasad
funkcjonowania lokat. Pan Rafał Gnot przedstawił w przejrzysty sposób seniorom zagadnienia
bankowości oraz zwrócił szczególną uwagę na to gdzie czyhają pułapki finansowe.
10

2.
3.
4.

dla

województwa

Orelec: 16-18 października 2014
(rejestracja do 6 października 2014)
Orelec: 6-8 listopada 2014 (rejestracja do
27 października 2014)
Rabe: 27 – 29 listopada 2014 (rejestracja
do 17 listopada 2014)
Orelec: 11-13 grudnia 2014 (rejestracja
do 1 grudnia 2014)

Wydarzenia w GPZB:

Rzeszów. Szkolenie "Pisanie
tekstów - miniwarsztaty
dziennikarskie"

MŁODZI DUCHEM SENIORZY.cd.
NORDIC WALKING.
O tym, że w zdrowym ciele zdrowy duch widomo już od starożytności, ale często o tym zapominamy.
Okazją do przypomnienia tego są zajęcia z nornic wal king. Ten rodzaj sportu może być uprawiany
przez osoby w każdym wieku i o każdej porze roku. Seniorzy nauczyli się techniki chodzenia z kijkami
do nornic wal king. Sport ten doskonale wycisza, relaksuje, poprawia kondycję
psycho - fizyczną bez wielkiego nakładu finansowego i czasowego.

Rzeszowskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na bezpłatne
szkolenie "Pisanie tekstów miniwarsztaty dziennikarskie", które
odbędzie się 10 października 2014 r. o
godzinie 14.30 w Rzeszowskim Centrum
Organizacji Pozarządowych przy ul.
Warszawskiej 5/7.





Pliki do pobrania
Zaproszenie i plan szkolenia
Karta zgłoszeniowa
Formularz do wypełnienia

Szkolenie poprowadzi Pan Paweł Kuca –
doktor nauk humanistycznych w zakresie
nauk o polityce.
Szkolenie odbywa się w ramach projektu
„Rzeszowskie Centrum Organizacji
Pozarządowych”, współfinansowanego z
budżetu Miasta Rzeszowa oraz przy
finansowym wsparciu Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat
ukończenia szkolenia.Liczba miejsc jest
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń
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Wydarzenia w GPZB:
MŁODZI DUCHEM SENIORZY.cd.
ZAJĘCIA LITERACKIE.

Cały projekt dostarcza wielu emocji, warto byłoby się nimi podzielić. Zajęcia literackie prowadzone
przez Jolantę Jarecka pozwoliły nieco poprawić warsztat pisarski. Powstały krótkie relacje, artykuły,
wspomnienia, rym, ale seniorzy przede wszystkim poznali trendy panujące w dzisiejszej literaturze.
I mimo tego, że zdaniem Lyotarda nastał koniec świata wielkich narracji w niektórych obudziła się
potrzeba stworzenia dzieła, które by temu zaprzeczało
Atrakcji dla seniorów było i jest więcej. Odbyły się też spotkania z dietetykiem, prawnikiem,
przedstawicielami policji i lekarzami specjalistami. A w najbliższym czasie uczestników czeka wyjazd do
Sandomierza, Łańcuta oraz Sanoka. Swoje zainteresowania będą mogli też zaprezentować w ramach
modułu Hobby Seniorów. Niejeden junior pozazdrości takiej aktywności.

Rzeszów. Szkolenie
„Ochrona danych
osobowych w organizacji
pozarządowej”
Rzeszowskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na
bezpłatne szkolenie „Ochrona
danych osobowych w organizacji
pozarządowej”, które odbędzie
się 15 października 2014 r. o
godzinie 14.30 w Rzeszowskim
Centrum Organizacji
Pozarządowych przy ul.
Warszawskiej 5/7




Pliki do pobrania
Zaproszenie na szkolenie i
plan szkolenia
Karta zgłoszeniowa

Szkolenie poprowadzi Pani Grażyna
Błażej –pracownik ZETO Rzeszów
Sp. z o.o. Od 6 lat pełni funkcję
Administratora Bezpieczeństwa
Informacji. Od 4 lat firma, w której
pracuje świadczy usługi szkoleniowe,
doradcze, jak też pełnego
zorganizowania bezpieczeństwa
informacji, w tym bezpieczeństwa
danych osobowych u klientów.

Tekst: Uczestnicy projektu
Zdjęcia: Tadeusz Piorunik i Iwona Pojnar
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Wydarzenia w GPZB:

Szkolenie odbywa się w ramach
projektu „Rzeszowskie Centrum
Organizacji Pozarządowych”,
współfinansowanego z budżetu
Miasta Rzeszowa oraz przy
finansowym wsparciu Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.

PRZYSTAŃ NAD STRWIĄŻEM. CZTERY
KULTURY- CZTERY QUESTY.

Krościenko przed wojną było miejscowością
niemalże letniskową, gdzie przyjeżdżali letnicy
z Drohobycza, Sambora i Lwowa. Dzisiaj nie ma już tam
huty szkła, żydowskich karczm, piwnic, tartaku Schella,
Alei Zakochanych, ławek wzdłuż drogi. Mało kto
pamięta nazwę Obersdorf charakteryzującą górną wieś –
kolonię niemiecką a dzwonnica protestancka rozsypuje
się w przepaść cegła po cegle. Zaniedbana stacja
kolejowa pamięta jeszcze kursy z Budapesztu do Lwowa,
a niektóre ściany w domach zapewne jidysz, ukraiński,
niemiecki i grecki.

Każdy z uczestników otrzymuje
certyfikat ukończenia szkolenia.
*Zgłoszenia przyjmowane są na
załączonym formularzu, który należy
wypełnić i odesłać na adres:
biuro@rcop.rzeszow.pl
Ilość miejsc ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń

Jedną z możliwości zachowania tego
wizerunku z czasów świetności wsi są
questy. Questing to rodzaj gry polegającej
na odkrywaniu dziedzictwa miejsca i
tworzeniu nieoznakowanych szlaków,
którymi można wędrować kierując się
informacjami zawartymi w wierszowanych
wskazówkach.
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Wydarzenia w GPZB:
PRZYSTAŃ NAD STRWIĄŻEM. CZTERYKULTURY
CZTERY QUESTY.cd…
Questing przypomina podchody i gry miejskie. Gra ta jest bezobsługowa i ściśle związana z
konkretnym miejscem. Celem questingu jest rozwijanie poczucia tożsamości z danym regionem,
szukanie wyjątkowości w ciekawych i zupełnie zwyczajnych miejscach, upowszechnianie wyjątkowych
miejsc wyróżniających się krajobrazem, przyrodą, czy dziedzictwem kulturowym. Poza elementami
edukacyjnymi, questing może pełnić również funkcje czysto rozrywkowe. To jednocześnie ciekawa
metoda promocji regionów lub obiektów w myśl zasady: „nauka przez zabawę”
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Questing)
Stowarzyszenie Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa, która jest Organizacją Pożytku Publicznego
w partnerstwie z sołectwem Krościenka realizuje w Krościenku projekt „Przystań nad Strwiążem” w
ramach którego powstają cztery questy – o kulturze polskiej, żydowskiej, rusińskiej i greckiej. W
projekcie biorą udział głównie dzieci i młodzież, ale zainteresowanie dorosłych jest również coraz
większe. W ramach projektu powstaną nie tylko same questy, ale również drewniane skrzynki z
miejscem na pieczątkę niezbędną do zakończenia zabawy. Mieszkańcy i turyści dzięki questom będą
mogli przenieść się w czasie i przeżyć niesamowicie interesującą historię wielokulturowej wsi.
Gotowe ulotki z questami trafią do mieszkańców, biur turystycznych i wszystkich zainteresowanych.
Warto też dodać, że jest to również gotowy produkt do nietypowej lekcji historii z elementami
matematyki, literatury i sztuki.
Dzięki możliwości narracyjnym w questach można niemal wszystko. Pierwszy o kulturze
polskiej opowiadany jest przez Polaka Wojciecha Szczurka – zawiadowcę stacji, który organizował w
Krościenku pomoc Żydom przetrzymywanym w gettcie. Za wierność ideałom i pomoc drugiemu
człowiekowi został osadzony w więzieniu w Tarnowie skąd przewieziono go do KL Auschwitz.
Następnie został przeniesiony do obozu Sachsenhausen gdzie otrzymał numer 114846. Ostatni list z KL
Sachsenhausen datowany jest na 7.1.1945 r. Prawdopodobnie został zastrzelony przy wymarszu z
obozu.
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Bóbrka. Konferencja
„Dziedzictwo kulturowe
wsi podkarpackiej i
małopolskiej"
Fundacja Wspomagania Wsi i
Muzeum Przemysłu Naftowego i
Gazowniczego im. Ignacego
Łukasiewicza serdecznie zapraszają
do udziału w konferencji:
„Dziedzictwo kulturowe wsi
podkarpackiej i małopolskiej wiedza, dobre praktyki, wyzwania”.
Konferencja odbędzie się w dniach
10-11 października 2014 r. w Bóbrce,
w siedzibie Muzeum Przemysłu
Naftowego i Gazownictwa.
Celem konferencji jest refleksja nad
rolą i znaczeniem dziedzictwa wsi dla
społeczności lokalnych woj.
podkarpackiego i małopolskiego, a
także nad możliwościami jego
spożytkowania dla rozwoju tychże
społeczności. Zapraszamy
mieszkańców z woj. podkarpackiego
i małopolskiego: działaczy wiejskich
organizacji pozarządowych,
przedstawicieli samorządów,
Lokalnych Grup Działania, instytucji
kultury, a także osoby prywatne –
wszystkich tych, dla których
dziedzictwo jest cennym zasobem.

Wydarzenia w GPZB:
PRZYSTAŃ NAD STRWIĄŻEM. CZTERYKULTURY
CZTERY QUESTY.cd…
Warsztaty z questingu uczą nie tylko historii i empatii, rozwijają kreatywność a przede
wszystkim wytwarzają więź z miejscem zamieszkania, co jest bardzo ważne szczególnie na wsiach, w
których z różnych przyczyn rozwój został zatrzymany. Zajęcia plastyczne, literackie, z historii
miejscowości oraz warsztaty w terenie prowadzą Honorata Paszkowska i Jola Jarecka.
Zakończenie projektu wraz z poczęstunkiem smakołyków z kuchni polskiej, greckiej, żydowskiej i
ukraińskiej odbędzie się 26 października o 14:00 na terenie obok Wiejskiego Domu Kultury. Tam też
zostanie zaaranżowany przedwojenny targ wielokulturowy.
Stowarzyszenie Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa i Sołectwo Krościenka serdecznie zapraszają do
udziału w imprezie.

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Fundacji Bieszczadzkiej-Ośrodka Działaj
Lokalnie w Ustrzykach DL w ramach Funduszu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady
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Okazją do spotkania będzie 160
rocznica powstania przemysłu
naftowego na ziemiach polskich.
Podczas konferencji zostanie
zaprezentowana wydana przez
Fundację Wspomagania Wsi książka
pt. Rzecz o dziedzictwie na wsi, która
m.in. zachęca społeczności do
zwrócenia uwagi na rolę dziedzictwa
w rozwoju lokalnym. Ważną częścią
konferencji będzie wymiana
doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjami realizującymi projekty na
rzecz dziedzictwa w regionie. W
czasie spotkania zaprezentują się także
instytucje mogące służyć radą i
pomocą w czasie realizacji projektów.
Szczegółowy program znajduje się w
załączeniu.
Więcej na stronie
http://www.fundacjawspomaganiawsi.
pl/index.php/component/k2/item/283zapraszamy-do-udzialu-wkonferencji-dziedzictwo-kulturowewsi-podkarpackiej-i-malopolskiej.
Zgłoszenie na konferencję odbywa
się poprzez elektroniczny formularz
dostępny pod adresem:
http://www.fundacjawspomaganiawsi.
pl/index.php?option=com_customfor
ms&view=customform&id=21

Wydarzenia w GPZB:

Zaproszenie do udziału w
konsultacjach Erasmus+
Edukacja Szkolna

PARK PODWORSKI W NOWOSIELCACH KOZICKICH
21 września w Nowosielcach Kozickich odbyła się impreza z okazji otwarcia parku podworskiego. Park
ten przez wiele lat był praktycznie niedostępny ,zakrzaczony i porośnięty chwastami ,nie miał drogi dojazdowej.
Mieszkańcy Sołectwa wraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Doliny Wiaru, w partnerstwie z Urzędem
Miasta Ustrzyki Dolne i Nadleśnictwem Bircza zainicjowali dwa projekty mające przywrócić lokalnej społeczności
teren parku. Projekt „Razem dla naszej przyszłości-odsłaniamy historię wsi i jej bogactwo przyrodnicze”
realizowany był od kwietnia do maja 2014 roku. Celem inicjatywy było uporządkowanie kolejnego zakątka wsi –
zapomnianego parku podworskiego i udostępnienie go dzieciom i młodzieży szkolnej, turystom a także samym
mieszkańcom. Na jej realizację Sołectwo wraz ze Stowarzyszeniem pozyskało z Fundacji „Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej” kwotę 7.500 złotych. Ze środków tych wybudowano wiatę z miejscem na ognisko,
toaletę, utwardzono fragment drogi dojazdowej do parku, wyprodukowano tabliczki do oznaczenia ścieżki
przyrodniczej i dużą tablicę informacyjną o historii tego miejsca. Wiele pracy w tę inicjatywę włożyli sami
mieszkańcy- m.in. umieścili na drzewach 30 budek lęgowych, wycięli zakrzaczenia na drodze dojazdowej i w
samym parku, kilkakrotnie kosili jego teren, uprzątnęli gałęzie i wynieśli z parku wiele śmieci. Przygotowali także
teksty do broszurki i tablic informacyjnych . Zaprzyjaźnieni przyrodnicy przeprowadzili inwentaryzację
botaniczną i ornitologiczną w parku-dzięki ich pracy wiemy, co w parku rośnie, i kto w nim śpiewa - powstała
ścieżka ornitologiczna i botaniczna.

Fundacja Prawnikon pełni
funkcję konsultanta Erasmus+
Edukacja Szkolna w
województwie podkarpackim.
Serdecznie zapraszamy do czynnego
korzystania z konsultacji programu
Erasmus+ Edukacja Szkolna w każdy
poniedziałek w godzinach od 8:0016:00.
Konsultantem w województwie
podkarpackim jest Pani Patricia Mitro
z Fundacji Prawnikon.
Konsultacje odbywają się w
następujących formach:
- telefonicznie pod numerem +48 534
478 017 - mailowo : prawnikon@op.pl
- osobiście (po wcześniejszym
umówieniu terminu spotkania)
Grupa docelowa
- Pracownicy/ działacze/
wolontariusze organizacji
pozarządowych
- Nauczyciele/ pracownicy ośrodków
dydaktycznych - Młodzież - Osoby
zainteresowane
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Wydarzenia w GPZB:
PARK PODWORSKI W NOWOSIELCACH KOZICKICH
PARK PODWORSKI W NOWOSIELCACH KOZICKICH cd…
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Burmistrz Henryk
Sułuja,
Zastępca
Burmistrza
Jacek Przybyła,
Starosta
Bieszczadzki
wnętrzu zostanie
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makieta
dawnej zabudowy
którą trzy
lat temu zbudowała
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Krzysztof
Gąsior, Wiceprezes
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Kozickich.który
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questowa -rymowany przewodnik z mapką, którą przygotuje młodzież.

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
www.mlode-bieszczady.pl

Fundacja Bieszczadzka
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
www.fundacja.bieszczady.pl
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nie tylko integrują
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Józefowi Podolakowi, Mieczysławie Mazurczak, Katarzynie Łaski, Karolinie Piekarskiej, Krzysztofowi Stasiakowi,
JustynieTekst:
Podolak,
Joannie
Hałajczak,
Maciejowi
Augustynowi, Małgorzacie Derus, Marzenie Madej, Janowi
Bożena
Markowicz,
Monika
Kaczmaryk
Obrzutowi,
Mateuszowi
Sowie, Iwonie Kruk, Krzysztofowi Madejowi, Jerzemu Sidorowi, Stanisławowi
Zdjęcia:
Monika Kaczmaryk
Markowiczowi oraz wszystkim paniom, które upiekły ciasto na spotkanie z okazji otwarcia parku.
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