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W tym numerze

1 Nasza społeczność 

3 Praktyczne porady, terminy

2 Inspiracje

O skuteczności działań

Nina Dąbrówka - Gmina Bukowsko

Listopad - słońce dopisuje, pogoda sprzyja wyjściom na
zewnątrz. Przed nami jak co miesiąc ciekawe wydarzenia!
Jak zawsze zapraszam na stronę internetową gminy oraz
fanpaga na facebooku, gdzie znajdziecie wszystkie
bieżące i najświeższe wiadomości. Zachęcam również do
przesyłania informacji o swoich działaniach, które
podejmujecie, chętnie wrzucimy je na stronę gminy. 
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Imprezy, wydarzenia w gminie Bukowsko 

 
 
 
 

11 listopada 2022
piątek

 
START: 11:00

 
       Obchody święta Niepodległości

Miejsce: 
Bukowsko Centrum 

 
 

27 listopada 2022
niedziela

 
START: 12:00

 
Kiermasz Kultury Wołoskiej

Miejsce: 
 

Centrum Dziedzictwa  Przyrody
Karpackiej 

(centrum Bukowska) w Bukowsku 
 
 
 
 

18 listopada 2022
piątek

 
START: 17:00

 
       Blogowa Książka

Spotkanie z autorką Bloga -
OpowiemCi

Miejsce: 
Remiza Strażacka Bukowsko

 
 
 







REMIZA STRAŻACKA W BUKOWSKUREMIZA STRAŻACKA W BUKOWSKU



27.11.2022R.- NIEDZIELA27.11.2022R.- NIEDZIELA27.11.2022R.- NIEDZIELA
KIERMASZ KULTURYKIERMASZ KULTURYKIERMASZ KULTURY

WOŁOSKIEJ OD GODZ. 12:00WOŁOSKIEJ OD GODZ. 12:00WOŁOSKIEJ OD GODZ. 12:00
CENTRUM BUKOWSKACENTRUM BUKOWSKACENTRUM BUKOWSKA

   



ZAPRASZAMY NAZAPRASZAMY NAZAPRASZAMY NA
SZLAK !!!SZLAK !!!SZLAK !!!
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Słoneczna pogoda sprzyja wyjściom na szlak - ścieżki historyczno - przyrodniczej, na której
można wziąć udział w grze terenowej, zbierając po drodze pieczątki na specjalnie

przygotowanej do tego mapce! 
Mapkę można pobrać w UG, w Caritasie Zboiska 
lub bezpośrednio ze strony internetowej gminy.

Jeżeli byłeś na szlaku, prześlij nam swoje zdjęcie !
 



WARSZTATYWARSZTATYWARSZTATY
RĘKODZIEŁA DLARĘKODZIEŁA DLARĘKODZIEŁA DLA

KAŻDEGO!KAŻDEGO!KAŻDEGO!

   

08  listopada 2022 r. odbędą się kolejne inicjatywy edukacyjne,  warsztaty haftu karpackiego 
w Gminie Bukowsko w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”, 

 
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.
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Wsparcie  dla organizacji ! 
Listopad 2022, Numer 6 Comiesięczny newsletter dla NGO z terenu Gminy Bukowsko

Warto zajrzeć na stronę:
www.tudu.org.pl

Promocja, Facebook, fundraising, pisanie, projektowanie – dowiedz się, w jakich zadaniach pomagają e-wolontariusze
TuDu.org.pl

TuDu to internetowa społeczność e-wolontariuszy – osób, które pomogą Twojej organizacji przez Internet w różnych zadaniach, najlepiej
takich, które zajmą do 3 godzin pracy. Co ważne, TuDu to nie jest zwykła tablica ogłoszeń: na TuDu nie tylko zamieścisz zadanie, ale także

odbierzesz rozwiązanie i wystawisz wolontariuszom ocenę. Z TuDu nie musisz już używać maila, telefonu, czy organizować spotkań z
wolontariuszami, bo cała współpraca odbywa się online, na TuDu. Po prostu: zamieszczasz na TuDu zadanie i odbierasz na TuDu

rozwiązanie. Wszystko w jednym miejscu! 
W jakich zadaniach pomagają e-wolontariusze TuDu? 

Między innymi w zadaniach związanych z: 
PROMOCJĄ, np. napisanie informacji prasowej i treści do newslettera, przygotowywanie „paczki prasowej” (press pack), konsultowanie

pomysłu na materiały promocyjne, czy na hasło reklamowe. FACEBOOKIEM, np. pisanie postów, czy wyszukiwanie multimediów do postów. 
FUNDRAISINGIEM, np. opracowanie oferty dla potencjalnych partnerów darczyńców, przygotowanie bazy potencjalnych

darczyńców/partnerów czy wyszukiwanie możliwych źródeł finansowania. PISANIEM, np. artykułów, wykonaniem tłumaczenia, czy korektą
tekstu. 

GRAFIKĄ, np. zaprojektowaniem logotypu, ulotki, czy plakatu. 
MULTIMEDIAMI, np. przycięcie filmiku, montaż fotocastu ze zdjęć, przygotowanie animacji. 

STRONAMI WWW, np. stworzenie prostej strony na WordPress/ Joomla/ innym CMS. WYSZUKIWANIEM INFORMACJI, np. szukanie
pomysłów na to, gdzie promować projekt. 

E-wolontariusze TuDu pomogą ci we wszystkim, co da się zrobić przez Internet w czasie do 3h.
Jak zacząć? 

Wejdź na TuDu.org.pl i załóż bezpłatne konto dla twojej organizacji. Po zalogowaniu od razu możesz zacząć tworzyć zadania dla e-
wolontariuszy. W formularzu dodawania zadania na TuDu.org.pl znajdziesz przykładowe treści ponad 30 różnych zadań – możesz je

skopiować i wkleić na TuDu, podstawiając swoje dane. Do twojej dyspozycji jest również zespół moderatorów TuDu, którzy chętnie wesprą
cię na wszystkich etapach korzystania z platformy. 

Co zyskujesz? 
Zyskujesz czas.

Nie musisz szukać wolontariuszy – oni już tu na ciebie czekają. 
Nie musisz używać maila, telefonu, czy organizować spotkań – cała współpraca odbywa się online, na TuDu. 

Po prostu: zamieszczasz na TuDu zadanie i odbierasz na TuDu rozwiązanie. Wszystko w jednym miejscu. Do dzieła! Zacznij działać na TuDu
już dziś! Korzystanie z TuDu jest bardzo proste! BEZPŁATNE!!! 
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Infografika dla NGO 


