Informujemy, iż wniosek pt. „Razem znaczy więcej dla Karpat i dla nas”
złożony w partnerstwie do konkursu „Na wołoskim szlaku…”
został wybrany do realizacji!
Inicjatywa obejmuje przygotowanie oraz organizację prelekcji na temat Szlaku Kultury
Wołoskiej oraz warsztatów artystycznych z zakresu kultury karpackiej w miejscowości
Orelec dla uczestników imprezy: Święto grzybobrania „Połączą nas dary ziemi - edycja
II" 19 września 2020 r.
Dziedzictwo kulturowe i historyczne Karpat jest jednym z głównych wyróżników tego
regionu w skali Europy i świata. Przesądza ono o wyjątkowej atrakcyjności turystycznej
Karpat, a swym bogactwem i różnorodnością lokalnych kultur nie ustępuje dziedzictwu
przyrodniczemu regionu. Odpowiednio wyeksponowane może przyczynić się do zwiększenia
rozwoju gospodarczego Bieszczad i jego konkurencyjności dla inwestorów i turystów. W
obecnych czasach różnorodność karpackiego dziedzictwa kulturowego, a w szczególności
jego niematerialnych przejawów jest coraz bardziej zagrożona, zarówno z uwagi na
postępującą globalizację kultury, jak też przemiany społeczne i ekonomiczne, co może
doprowadzić do jego niszczenia, zaniechania i zanikania. Zmienia się styl i tempo życia w
Karpatach, a postępujący proces wyludniania się obszarów wiejskich prowadzi do
porzucania tradycyjnych, właściwych dla terenów górskich, metod rolniczego użytkowania
gruntów. Powszechna dostępność tanich, masowo produkowanych towarów przemysłowych i
artykułów spożywczych czyni szereg niezbędnych niegdyś zawodów (określanych jako
ginące) znacznie mniej opłacalnymi lub potrzebnymi. Wraz z wymieraniem starszego
pokolenia twórców ludowych i rzemieślników w zapomnienie idą tradycyjne techniki i
umiejętności odziedziczone po minionych pokoleniach zamieszkujących Karpaty, co zagraża
kontynuacji wielu dziedzin tradycyjnej sztuki i rzemiosła.
Lider: Centrum Koordynacji i Wspierania Aktywności Społeczno-Gospodarczej
Partnerzy: sektor społeczny - Bieszczadzka Fundacja -"Orelec Gala", Koło Gospodyń
Wiejskich w Orelcu, Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Stowarzyszenie Stolica
Bieszczad Ustrzyki Dolne, sektor gospodarczy - Demkowicz Janusz "DEBIES" i sektor
publiczny: Gmina Olszanica.

Zadanie „Na Wołoskim Szlaku” realizowane przez Fundację Instytut Regionalny
finansowane jest przez Narodowy Instytut Wolności – CRSO
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

