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Co w tym
numerze?

Msza św. w IV
rocznicę śmierci
hm. Ryszarda
Wcisło HR.

W tym numerze:


Msza św. w IV rocznicę śmierci hm. Ryszarda Wcisło HR.



Światełko Pamięci – Ukraina



Harcerskie Jazzy 2019



Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków na 2020 r.



Zgłoszenia Akcji Zimowej 2020



Wartościowy wolontariat - wartościowa przyszłość



Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. EKS



Zapisy do MBI

Zarząd Okręgu Małopolskiego ZHR oraz Szczep 19 Krakowskich Drużyn Lotniczych zapraszają
na mszę św. w IV rocznicę śmierci hm. Ryszarda Wcisło HR. Msza św. zostanie odprawiona
w dniu 27 października 2019 (niedziela) o godzinie 9.00 w Kościele św. Idziego.

Druhny i Druhowie!

Światełko Pamięci
– Ukraina

Jak co roku, potrzebujemy Waszej pomocy!
Od lat we Lwowie odbywa się akcja “Światełko Pamięci” dla cmentarza Łyczakowskiego i
Janowskiego, ale coraz bardziej brakuje nam rąk do pracy. Prosimy o pomoc w służbie.
Więcej informacji o akcji w linku: https://www.zhr.pl/2019/10/18/swiatelko-pamieci/.

Harcerskie Jazzy
2019

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o tegorocznych Harcerskich Jazzach 2019
Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1774048379406228/.
Uwaga: za bilety płaci się symboliczną „cegiełkę” w wysokości 10 zł/bilet.

Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków na 2020 r.
Pełna lista programów znajduje się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020
Szczególnie polecam program:
Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju

ogłosiło nabór
wniosków
na 2020 r.

Pod pojęciem „miejsce pamięci i trwałe upamiętnienie” rozumie się:
1) miejsce zbrodni popełnionych w ramach działań zbrojnych lub represji ze strony reżimów
totalitarnych, w tym zbrodni ludobójstwa, zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości, na
obywatelach polskich; obywatelach polskich będących przedstawicielami mniejszości
narodowych i etnicznych lub grup posługujących się językiem regionalnym, lub obywatelach
innych państw;
2) miejsce funkcjonowania byłych obozów koncentracyjnych, obozów zagłady, obozów
jenieckich oraz innych miejsc przetrzymywania ofiar zbrodni i represji, o których mowa w pkt.
1;
3) miejsce związane z działaniami prowadzonymi na rzecz obrony lub odzyskania
niepodległości przez Polskę ;
4) inne miejsca związane z historią walk i męczeństwa Narodu Polskiego lub innych Narodów;
5) materialne upamiętnienie ww. miejsc, oraz osób i wydarzeń z nimi związanych, o ile nie łączy
się ono z gloryfikacją sprawców zbrodni;
6) powyższe upamiętnienia nie mogą wiązać się z gloryfikacją sprawców zbrodni.
Zadanie nr 2: zadania badawcze, dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie.

Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego
ogłosiło nabór
wniosków
na 2020 r.

· W ramach zadania kwalifikują się:
- gromadzenie danych ofiar i innego rodzaju danych historycznych oraz tworzenie baz danych
i inwentaryzacja;
- działania wystawiennicze;
- działania wydawnicze;
- organizowanie uroczystości rocznicowych i upamiętniających (w szczególności sympozjów i
konferencji); - włączanie woluntariuszy i lokalnej społeczności do opieki lub prac badawczych
nad miejscem pamięci;
- badania archeologiczne, których przeprowadzanie jest niezbędne do realizacji zadania;
- opracowanie stron internetowych dotyczących miejsca pamięci lub wydarzeń historycznych z
nim związanych.
· Zadanie musi być związane z miejscem pamięci narodowej, nad którym opiekę sprawuje
wnioskodawca.
Wnioski są składane w generatorze ofert, dlatego proszę do końca października o
informację, które środowiska są zainteresowane działaniem.
Bardzo proszę zainteresowanych realizacją projektu o dokładne zapoznanie się z regulaminem
i wytycznymi, czy dany pomysł nadaje się do realizacji.
Serdecznie pozdrawiam
Wojciech Stanek
Wydział Finansowy ZHR - Dotacje
tel. 022-629 12 39
dotacje@zhr.pl

Druhny i Druhowie!

Zgłoszenia Akcji
Zimowej 2020

Przypominamy, że zostało 10 dni na zgłoszenie Akcji Zimowej 2020!
Nie czekajcie, wypełnijcie ankietę już dziś:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1-cv-61aBkSn19O7IXtFlxrO4WyxURHokKOYC0R6LpUMlhJN0VFQ1pGVjhDSVZRWE41MUE3WVo0TC4u&fbcl
id=IwAR2aUqkCDl5yjmj6qNQxKVEVllLor88KkgNccqiGo1MCpOMK6qyH6XVUNgM.

Wartościowy
wolontariat wartościowa
przyszłość

Druhny i Druhowie!
W ramach współpracy z Akademią Ignatianum w Krakowie otrzymaliśmy propozycję
uczestnictwa w projekcie “Wartościowy wolontariat - wartościowa przyszłość”, program jest
skierowany do pełnoletnich harcerek/harcerzy oraz instruktorek i instruktorów do 29 roku życia.

W ramach projektu będzie można uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez
profesjonalistów (także nam znanych i rekomendowanych przez nas) z poniższych tematów:

Wartościowy
wolontariat wartościowa
przyszłość



Zarządzanie projektami



Pozyskiwanie funduszy



Wychowawcze sytuacje kryzysowe - jak reagować i pomóc przy trudnych sytuacjach
np. rozbite rodziny, próby samobójcze, depresja, nadmierna agresja u naszych
wychowanków



Pozytywna dyscyplina

Uczestnictwo jest bezpłatne, należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy i umowę do
29.10.2019 r. w biurze okręgu w jego godzinach pracy (zgłoszenie jest do projektu, a nie
konkretnych warsztatów, co będzie uzgadniane w kolejnym etapie).
Jeden warsztat trwa 14 godzin (terminy do uzgodnienia, dwa pierwsze w tym roku
kalendarzowym, dwa kolejne w 2020 roku).
W programach warsztatów będziemy uwzględniać i starać się odpowiedzieć na wszystkie
zgłoszone przez Was trudne sytuacje z powyższej tematyki (z akcji letnich, zimowych, spotkań
z rodzicami, współpracy z instruktorami i instruktorami).
Kto pierwszy ten lepszy, liczba miejsc ograniczona.

Czuwaj!
W imieniu obydwu komend chorągwi
hm. Katarzyna Bieroń HR
hm. Krzysztof Jabłoński HR
hm. Jarosław Kuczaj HR
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych Programem
Europejskiego Korpusu Solidarności.

Zaproszenie na
spotkanie
informacyjne
Dot. EKS

Jeżeli są Państwo zainteresowani goszczeniem u siebie w placówce lub koordynowaniem
międzynarodowych wolontariuszy, stażystów lub pracowników, lub chcieliby skorzystać z
inicjatywy młodzieżowej sfinansowanej z Programu- zapraszamy do zgłoszenia się na
spotkanie.
Więcej informacji pod linkiem: https://eks.org.pl/eks-on-tour/
Jeśli Państwa placówka jest zainteresowana skorzystaniem z finansowania w ramach
Europejskiego Programu- zapraszamy na spotkanie w dniu 21 października, które odbędzie się
w Krakowie, w Ambasadzie Krakowian, tuż przy małym rynku, w godzinach od 9:30 do 14:30.
Tutaj event na facebooku oraz informacje do strony :
https://www.facebook.com/events/1373342719490919/?notif_t=plan_edited¬if_id=156922994
7449145
https://eks.org.pl/eks-on-tour/
Anna Sławczewa
Znak Jakości
Europejski Korpus Solidarności
608 021 745
anna.slawczewa@frse.org.pl

Zapisy do MBI

Osoby, które chciałyby otrzymywać Małopolski Biuletyn Informacyjny proszone są o
zgłaszanie się na maila: malopolska@zhr.pl lub: malopolska.mbi@gmail.com.
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