Porozumienie na rzecz grup defaworyzowanych podpisane uroczyście.

16 stycznia br. na sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych odbyło się
szkolenie dla grup defaworyzowanych, którego jednym z elementów było uroczyste
podpisanie porozumienia na rzecz grup defaworyzowanych w szczególności ze względu na
dostęp do rynku pracy i/lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Przypomnijmy, iż początki działań LGD „Zielone Bieszczady” na rzecz tych grup sięgają
2015 roku, czyli etapu opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). W nawiązaniu do
spotkania, które odbyło się w Polańczyku w 2015 roku oraz w 2017 roku w Ustrzykach
Dolnych zaplanowano kolejne spotkanie, którego elementem była prezentacja bieżących i
kluczowych zagadnień związanych z działalnością Lokalnej Grupy Działania „Zielone
Bieszczady” i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz aktualna sytuacja na
bieszczadzkim rynku pracy. Badania przeprowadzone w 2015 na potrzeby zdefiniowania grup
defaworyzowanych pozwoliły na ich identyfikację, są to osoby młode (18-35 lat), kobiety,
osoby 50+. Analiza SWOT – wykazała min. niewystarczającą współpracę instytucji działających
na rzecz poprawy sytuacji grup defaworyzowanych. Wybór celów i przedsięwzięć jest
uzasadniony w odniesieniu do diagnozy problemów, grup docelowych i obszarów
interwencji. Przy formułowaniu celów i przedsięwzięć LGD uwzględniła także wnioski z
konsultacji. Na tej podstawie w LSR LGD „Zielone Bieszczady” określono cel ogólny 3:
Aktywizacja kapitału ludzkiego obszaru LSR do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom
społecznym i środowiskowym, cel szczegółowy 3.3: Współpraca na rzecz poprawy sytuacji
grup defaworyzowanych, przedsięwzięcie: 3.3.1: powołanie Forum współpracy na rzecz grup
defaworyzowanych. Cele i przedsięwzięcia są bezpośrednio powiązane z diagnozą.
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” od 2017 roku przewodniczy powiatowej
Radzie Rynku Pracy; wspiera grupy wykluczone społecznie poprzez dodatkowe punkty
(preferencje przy kryteriach oceny wniosków o dofinansowanie składanych do LGD) dla osób
które zamierzają założyć własną działalność gospodarczą lub przedsiębiorstw, które planują
zatrudnienie osób z tych grup i korzystają ze środków w ramach wdrażania naszej LSR
(PROW 2014-2020).
Spotkanie było także okazją do zaprezentowania idei przedsiębiorstwa społecznego oraz
projektu pt. „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego przez
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Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Podkarpacką
Agencję Konsultingowo Doradczą Spółka z o.o. wraz z partnerami. W związku z powyższym
oraz planami LGD związanymi z powołaniem przedsiębiorstwa społecznego zaplanowano
prezentację
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nowotworzonych. W praktyce pod okiem lokalnych artystów chętne osoby mogły również
spróbować zdolności manualnych tworząc prawdziwe bieszczadzkie produkty.
Dziękujemy wszystkim instytucjom, które włączyły w przygotowanie tego wydarzenia.
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