Szanowni Mieszkańcy!
Miło jest nam poinformować, że wszystkie złożone przez nas wnioski w I półroczu 2018 roku
uzyskały pozytywną opinię komisji konkursowych i będą sukcesywnie realizowane. Poniżej
przedstawiamy krótką informację o projektach, które wspierają realizację zadań określonych
w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zielone Bieszczady”.
1. Wniosek na otwarcie przedsiębiorstwa społecznego złożony w ramach projektu
Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowanego przez
Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. w Jaśle. Łączna kwota
wsparcia wynosi 247 667,70 zł. Celem projektu jest uruchomienie i prowadzenie
przedsiębiorstwa społecznego zatrudniającego osoby z obszaru wykluczenia
społecznego. W ramach sprecyzowanych celów statutowych stowarzyszenie będzie
promować lokalnych wytwórców oraz przedsiębiorców, wspierać turystykę społeczną
oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Uruchamiana działalność będzie
miała charakter wielobranżowy. Takie rozwiązanie pozwoli ograniczyć negatywne
skutki sezonowości i umożliwi maksymalne wykorzystanie potencjału personalnego i
technicznego. Pakiet usług/produktów przedstawia się następująco:


usługi noclegowe,



produkcja pamiątek,



handel,



usługi gastronomiczne – catering,



szkolenia i warsztaty.

Termin podpisania umowy 04.06.2018 r.
2. Wniosek pt. „III Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych” złożony do
Gminy Ustrzyki Dolne otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000,00 zł z Gminnego
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Dotyczy on przede
wszystkim organizacji w dniu 21.10.2018 III Bieszczadzkiego Forum Organizacji
Pozarządowych w Ustrzykach Dolnych Już dziś wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy do udziału.
Celem organizacji Forum jest zacieśnienie współpracy oraz kontynuacja działań w
zakresie aktywizacji i integracji środowiska NGO, a także:

 promocja

aktywności

obywatelskiej

i

dobrych

praktyk

organizacji

pozarządowych,
 wymiana doświadczeń,
 promocja obszaru działalności NGO.
Ponadto w ramach projektu planujemy przeprowadzić m.in.:
 Konkurs na wolontariusza 2018 r. z terenu gminy.
 Konkurs „Wybieramy najciekawszą inicjatywę lokalną" z terenu gminy.
Termin realizacji projektu: 03.09.2018 r. - 30.11.2018 r.
3. Wniosek pt.: „SI SENIOR!” złożony do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie, wysokość przyznanych środków to 26 883,00 zł. Istotą projektu jest
wdrożenie na obszarze realizacji projektu działań promujących zdrowy styl życia oraz
kreowanie pozytywnego wizerunku seniorów - mieszkańców gmin członkowskich.
Projekt poprzez zaplanowane w nim atrakcyjne formy aktywności bezpośrednio
przełoży się na poprawę funkcjonowania seniorów w życiu codziennym. W ramach
działań planujemy przeprowadzić dla grupy 51 osób w wieku 55+ następujące
działania:
Realizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych:
 Nordic walking
 Zajęcia firness
Realizacja kursów informacyjnych:
 Fizjoterapeuta
 Dietetyczka
Realizacja spotkań tematycznych:
 Kosmetyczka
 Wizażystka
 Fryzjerka
Zajęcia komputerowe / obsługa urządzeń elektronicznych
Ponadto aby stworzyć podwaliny do trwałych rozwiązań realizowanych na rzecz
seniorów na naszym terenie planujemy powołać „Bieszczadzkie partnerstwo na

rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
seniorów”.
Termin realizacji: 01.06.2018 r. – 31.10.2018 r.
4. Wniosek pt. „Ekonomia społeczna w praktyce” złożony do Podkarpackiej Agencji
Konsultingowo Doradczej w Jaśle otrzymał dofinansowanie w kwocie 8276,00 zł.
Inicjatywa została złożona prze grupę inicjatywną „Centrum Aktywności Społeczno –
Gospodarczej”, która pod patronatem Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”
poprzez zaplanowane w projekcie zadania popularyzować będzie ideę Ekonomii
Społecznej w turystyce w tym w szczególności koncepcję wiosek tematycznych na
obszarze powiatu bieszczadzkiego. Cel główny będzie realizowany poprzez
następujące cele szczegółowe:
 Przekazanie lokalnej społeczności wiedzy z zakresu ekonomii społecznej (m.in.
dobre praktyki, klauzule społeczne, formy prawne podmiotów ekonomii
społecznej), popularyzacja idei wiosek tematycznych.
 Nawiązanie i rozwój współpracy w obszarze ekonomii społecznej różnych
podmiotów życia społecznego na obszarze realizacji projektu.
 Zainicjowanie wspólnych, lokalnych projektu/przedsięwzięcia/inicjatywy na
rzecz ekonomii społecznej.
Termin realizacji: 01.06.2018 r. – 31.10.2018 r.
5. Wniosek pt. „Czy da się ugryźć Ekonomię Społeczną ?” złożony do Podkarpackiej
Agencji Konsultingowo Doradczej w jaśle otrzymał dofinansowanie w kwocie
8280,00 zł. Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” rozpocznie realizację
inicjatywy,

której

celem

jest popularyzacja

Ekonomii

Społecznej

poprzez

przygotowanie profesjonalnego stoiska promującego pakiet usług Przedsiębiorstwa
Społecznego

podczas

imprezy

pn.

III

Bieszczadzkie

Forum

Organizacji

Pozarządowych. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
 Nawiązanie i rozwój wzajemnej współpracy podmiotów ekonomii społecznej,
organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych,
 Zaznajomienie społeczności lokalnej z wspomnianą dziedziną,
 Promocja istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej, nowopowstałych
Przedsiębiorstw społecznych oraz zachęcenie do ekonomizacji organizacji które
w chwili obecnej nie są związane z Ekonomią Społeczną.

Termin realizacji: 01.09.2018 r.- 30.11.2018 r.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie www.lgd-zielonebieszczady.pl
odnośnie realizacji powyższych projektów.

