
II Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych już za nami!

„Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym”
(Ghandi)  -  tymi  słowami  Pani  Iwona  Woch  –  Przewodnicząca  Gminnej  Rady  Działalności
Pożytku  Publicznego  w Ustrzykach  Dolnych  rozpoczęła  II  Bieszczadzkie  Forum  Organizacji
Pozarządowych 29.10.2017 r. na Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych. 

Forum  w  założeniu  jest  miejscem  spotkania  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych,
okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów sektora pozarządowego
oraz  skorzystania  z wiedzy  i doświadczeń  zaproszonych  gości.  W  tym  roku  stoiska
informacyjno  -  promocyjne  przygotowało  ponad  dwadzieścia  organizacji  pozarządowych
aktywnie  działających  w regionie,  a  w samym forum wzięło udział  blisko 40 podmiotów.
Myślą przewodnią tegorocznego spotkania był wolontariat. 

Zajęcia  warsztatowe  w  grupach  poprowadzili Pani  Dorota  Mączka  pt. „Komunikacja
społeczna”,  Pan  Robert  Radwan  przedstawił  „Ofertę  Ośrodka  Wspierania  Ekonomii
Społecznej”  oraz mówił  na temat możliwości  uzyskania wsparcia  zarówno przez jednostki
samorządu terytorialnego,   organizacje  pozarządowe jak  i  osoby  fizyczne  zainteresowane
działalnością  społeczną, zaś  Pani  Edyta  Salnikow  szukała  z  uczestnikami  odpowiedzi  na
pytanie „Inicjatywa społeczna jako forma działania w swojej miejscowości?

Wykład  inauguracyjny  „Wolontariat  jest  wśród  nas  -  dobre  praktyki  akcji  i  działań
wolontariackich z uwzględnieniem mechanizmów współpracy finansowej pomiędzy JST i NGO
w zakresie pozyskania środków finansowych na ich realizację” wygłosił Pan Paweł Werbowy. 
Program forum oprócz wykładów, warsztatów oraz panelu dyskusyjnego „Wolontariat szansą
na  rozwój  osobisty  i  społeczny”,  którego  moderatorem  była  Pani  Bernadetta  Szczypta  –
Dziennikarka  Radia  Rzeszów  umożliwiał  zainteresowanym  skorzystanie  z  profesjonalnych,
nieodpłatnych porad w zakresie prawa oraz księgowości.  Porad udzielali: Pani Marta Dubel –
Uluszczak, Pani Monika Buchtalarz i Pan Grzegorz Mokrzycki.

Wyjątkowo atrakcyjnym elementem spotkania były występy pianisty Macieja Staniszewskiego
oraz Zespołu Muzyczo - Obrzędowego „Pakoszowianie” z gminy Sanok.

Poparcie dla idei Bieszczadzkiego Forum Organizacji Pozarządowych w formie listu przekazała
Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki. Zaś wydarzenie swoją obecnością uświetnili: Pan
Mieczysław Kasprzak Poseł na Sejm RP oraz Pani Anna Tworz Kierownik Oddziału współpracy
z samorządami i organizacjami w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego, jednocześnie
Sekretarz Wojewódzkiej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  w  Rzeszowie,  włodarze
bieszczadzkich  gmin,  sołtysi  oraz  dyrektorzy  i  kierownicy  jednostek  organizacyjnych
samorządu terytorialnego.

Podczas  forum  wręczono  nagrody  w  konkursach  „Bieszczadzki  Wolontariusz  Roku  2017”,
„Najlepsza Inicjatywa Roku 2017” oraz nagrodę Burmistrza Ustrzyk Dolnych dla wyróżniającej
się organizacji pozarządowej.

Celem  konkursu  „Bieszczadzki  Wolontariusz  Roku  2017” było  m.in.  propagowanie
aktywności społecznej pokazującej potrzebę pomagania innym. Kandydaci do nagrody byli



zgłaszani  w  jednej  lub  kilku  kategoriach  konkursowych:  kultura  i  sztuka,  sport,  pomoc
społeczna i ochrona zdrowia, edukacja, ochrona przyrody i opieka nad zwierzętami.

Tegoroczni laureaci to:  Pani Maria Faran,  Pani Wioletta Machowska,  Pan Andrzej Skiba,
Pan Marek Sokół oraz Pan Kamil Szylak.

Konkurs „Najlepsza Inicjatywa Roku 2017 " był jednym z działań zaplanowanych przez grupę
nieformalną Grupa Inicjatywna na rzecz bieszczadzkich NGO we współpracy z LGD „Zielone
Bieszczady”  w  ramach  projektu  Aktywne  Bieszczadzkie  NGO  II.  Projekt  uzyskał
dofinansowanie  w  ramach  Funduszu  Inicjatyw  Obywatelskich  –  Podkarpackie  Inicjatywy
Lokalne 2017.

Do  konkursu  „Najlepsza  Inicjatywa  Roku  2017”  zgłoszono  dziewięć  inicjatyw  z  czego
nagrodzono:

 I  miejsce  -  Stowarzyszenie  Bieszczadzki  Uniwersytet  Ludowy,  za  inicjatywę  Polski
„Dziki  Zachód”  –  historie  mieszkańców  Bieszczad  oczami  młodych  dziennikarzy
obywatelskich.

 II miejsce  - Fundacja Tylko Bieszczady za inicjatywę „Cisna – ocalić od zapomnienia”.
 III miejsce –  Ochotnicza Straż Pożarna w Stańkowej za inicjatywę  Utworzenie MDP

(Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej) przy OSP w Stańkowej.

Zgodnie z  „Programem współpracy Gminy Ustrzyki  Dolne z organizacjami pozarządowymi
oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego” podczas  forum
przyznana  została  także  coroczna  nagroda  Burmistrza  Ustrzyk  Dolnych  dla  szczególnie
wyróżniającej się organizacji. W bieżącym roku wyróżniono Fundację Bieszczadzką. Nagrodę
z rąk Pana Bartosza Romowicza - Burmistrza Ustrzyk Dolnych odebrał Prezes Zarządu Fundacji
Pan Bogusław Pyzocha.

Serdecznie dziękujemy prelegentom, doradcom, szkoleniowcom i wszystkim zaangażowanym
osobom, w tym wolontariuszom oraz instytucjom za profesjonalizm i współpracę podczas
organizacji II Bieszczadzkiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Organizatorem wydarzenia była Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach
Dolnych  przy  współpracy  z  Gminą  Ustrzyki  Dolne,  Powiatem  Bieszczadzkim,  Fundacją
Bieszczadzką, Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” oraz Grupą Inicjatywną na rzecz
bieszczadzkich  NGO.  Partnerami  w  realizacji  zadania  byli  Ustrzycki  Dom  Kultury,  Hala
Sportowa w Ustrzykach Dolnych i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Patronat medialny zapewniły Gazeta Bieszczadzka - Czasopismo Regionalne, Nasze Połoniny -
Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne, TVP 3 Rzeszów oraz Polskie Radio Rzeszów.

Zdjęcia  wykorzystane  w  fotorelacji  są  autorstwa  Pana  Andrzeja  Górskiego  -  za  ich
udostępnienie serdecznie dziękujemy.


