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W tym numerze

1 Nasza społeczność 

3 Praktyczne porady, terminy

2 Inspiracje

O skuteczności działań
Nina Dąbrówka - Gmina Bukowsko

Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Promocji 
i Kultury, kontynuując działania, przekazuje kolejny
newsletter. 
Mam nadzieję, że wszystkie NGO z naszej gminy znajdą w Nim
coś dla siebie :) 
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Imprezy, wydarzenia w gminie Bukowsko 

W czerwcu planujemy kilka interesujących wydarzeń, 
warto śledzić stronę gminy Bukowsko:

www.bukowsko.pl 
oraz fanpage na facebooku: 

www.facebook.com/Gmina-Bukowsko-832605353748493,
udostępniać je oraz promować. 

 
Tam zawsze znajdują się bieżące informacje :) 

 
 
 

14 czerwca o 10:00
zapraszamy na bezpłatne

szkolenie:

16-17 lipiec bezpłatne
warsztaty fotograficzne;

21 czerwiec bezpłatne
warsztaty Wieńców

Dożynkowych 

       "Bezpieczeństwo w Sieci";
 
 
 

 
 
 
 
 

Miejsce: Dom Ludowy
Bukowsko

 





WARSZTATYWARSZTATYWARSZTATY
RĘKODZIEŁA DLARĘKODZIEŁA DLARĘKODZIEŁA DLA

KAŻDEGO!KAŻDEGO!KAŻDEGO!

   

21 czerwca 2022 r. rozpoczynamy cykl inicjatyw edukacyjnych w Gminie Bukowsko w ramach II
etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”, które przewidują min. warsztaty rękodzieła

artystycznego.  Warsztaty zaplanowane są w terminach podanych na plakacie. 
 

Warsztaty odbywać się będą w Domu Ludowym w Bukowsku, Bukowsko 71, 38-505
Bukowsko.

Celem projektu jest poszerzenie praktycznej i teoretycznej wiedzy samorządowo-obywatelskiej,
ekologicznej i etnograficznej mieszkańców naszego regionu poprzez uczestnictwo 

w warsztatach, zajęciach praktycznych i konferencji.
W ramach bloku etnograficznego zachęcamy mieszkańców naszej gminy do udziału 
w bezpłatnych warsztatach rzemiosła artystycznego prowadzonych przez wybitnych

specjalistów w swoich dziedzinach związanych z Uniwersytetem Ludowym Rzemiosła
Artystycznego 

w Woli Sękowej. 
Realizacja każdego warsztatu przewidziana jest dla grupy 12 osób. Na każdy warsztat

rejestracja jest obowiązkowa. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Warsztaty będą obejmowały jeden dzień warsztatowy – 8 godzin (9:00- 17:00) z przerwą

obiadową oraz kawową.
 

Zgłoszenia, rekrutacja, 
na adres e-mail: ndabrowka@bukowsko.pl lub telefonicznie (13) 46 74 015 wew. 37
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KONKURS DLA KGWKONKURS DLA KGWKONKURS DLA KGW
   

I Etap Konkursu naszego powiatu odbędzie się w dniu 14 sierpnia podczas 
gminnych Dożynek w Bukowsku.

W trakcie wydarzeń powiatowych zespoły reprezentujące KGW w Konkursie, będą
zobowiązane do przygotowania i zaprezentowania potrawy konkursowej, która będzie

podlegała ocenie przez właściwe Komisje Konkursowe. 
Zespoły biorące udział w Etapie I Konkursu, które zostaną najwyżej ocenione przez
Komisje Konkursowe podczas danego wydarzenia powiatowego odbywającego się 

w danym województwie (ranking wojewódzki), zostaną zakwalifikowane do Etapu II, tj.
Półfinału Konkursu. Do Etapu II może być wyłonionych maksymalnie 10 Zespołów 

z danego województwa, które zdobyły największą liczbę punktów w rankingu
wojewódzkim.

 Nagrodami w Konkursie będą nagrody pieniężne oraz nagrody dodatkowe
przyznawane na każdym etapie Konkursu:

 Etap I – za zajęcie:
  a) I miejsca nagroda pieniężna o wartości 1 000 zł brutto 
  b) II miejsca nagroda pieniężna o wartości 800 zł brutto 
  c) III miejsca nagroda pieniężna o wartości 500 zł brutto 

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
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WSPARCIE POWESWSPARCIE POWESWSPARCIE POWES
DLA NGO!!!DLA NGO!!!DLA NGO!!!

   

1 Maja 10, 38-700 Ustrzyki Dolne,
Staszica 7, 38-200 Jasło,

Kadyiego 12, 38-200 Jasło,
Lwowska 18 38-500 Sanok 

 

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, jako operator grantów projektu POWES II, zaprasza
Podmioty Ekonomii Społecznej (z zastrzeżeniem §2. pkt1, a) , posiadające siedzibę na terenie

powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, m. Krosno, sanockiego, brzozowskiego, leskiego i
bieszczadzkiego do udziału w konkursie grantowym dotyczącym ekonomizacji PES.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie konkursu.
Wnioski należy składać w dniach 30 maja 2022 do 14 czerwca 2022 w jednym z biur POWES II:

 
1.
2.
3.
4.
5.

Kwota dofinansowania 5000 zł, wkład własny 20% kwoty dofinansowania.
 

Informacji na temat konkursu udziela Pani Agnieszka Sroka 
email:a.sroka@fundacjatarnowskiego.pl , 

tel. 14 307 01 31 w godzinach 8-12 od poniedziałku do piątku.
 
 

Czerwiec 2022, Numer 2 Comiesięczny newsletter dla NGO z terenu Gminy Bukowsko



Projekt dla młodzieży

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku otrzymało dofinansowanie na kolejny projekt pn.:
„RAMPA dialogu obywatelskiego” z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2021-2030 NOWEFIO – edycja 2022 – Priorytety 2-4.

 
Zadanie ma na celu zwiększenie zaangażowania obywateli oraz organizacji pozarządowych gminy

Bukowsko, w życie publiczne, poprzez poprawę samoorganizacji społecznej, co przyczyni się do wzrostu
znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienia instytucjonalnego sektora

obywatelskiego na terenie gminy Bukowsko.
 W ramach zadania stowarzyszenie zrealizuje:

 
 •   utworzenie centrum sportowo-rekreacyjnego z mini skateparkiem

 •   utworzenie klubu -miejsca spotkań dla młodzieży w budynku przy stadionie sportowym
 •   warsztaty z aerografii dla młodzieży

 •   zajęcia survivalowe na łonie natury dla młodzieży, zorganizowane w czasie trwania wakacji
 •   zajęcia z dziedzictwa przyrody dla młodzieży, poprzez innowacyjną oraz nowatorską edukację

 •   opracowanie i utworzenie Młodzieżowego Centrum Wolontariatu
 

 Na realizację projektu została przyznana wnioskowana kwota w wysokości 69 987,70 złotych !!!
 

Więcej informacji już niedługo na stronie internetowej www.bukowsko.pl oraz na FB.
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Gdzie warto zajrzeć?

www.fundacjabycrazem.pl
 

Fundacja Być Razem jest organizacją, która realizuje wiele ciekawych pomysłów i inicjatyw. 
Dla mnie osobiście jest inspiracją do moich działań. 
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Skąd pozyskać finanse?

www.zbiorki.gov.pl
 
 


