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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, raz w miesiącu, będzie się starał wysyłać pigułkę
praktycznych informacji, które pomogą się nam rozwijać.
Wspólna wymiana informacji oraz doświadczeń, jest
niezastąpiona. 
Mamy w naszej gminie niesamowity potencjał :)
Wszyscy też potrzebujemy się szkolić, żeby rozwijać nasze
organizacje. 
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Imprezy, wydarzenia w gminie Bukowsko 

W najbliższym czasie zapowiada się kilka fajny imprez,
wydarzeń, warto śledzić stronę gminy Bukowsko:

www.bukowsko.pl 
oraz fanpage na facebooku: 

https://www.facebook.com/Gmina-Bukowsko-
832605353748493,

udostępniać je oraz promować. 

Każda organizacja, również powinna mieć swoją stronę
internetową oraz fanpage na facebooku, albo chociaż
facebooka, która bardzo pomaga w komunikacji. 

Wszystkie aktualności oraz bieżące terminy, znajdziesz na
naszej gminnej stronie.

W maju planujemy bezpłatne
szkolenie "Bezpieczeństwo w

Sieci";

W maju ruszy rekrutacja do
bezpłatnych warsztatów

fotograficznych;

Na przełomie maj/czerwiec
ruszą bezpłatne warsztaty z

rękodzieła;

 
 
 

 
 
 
 
 

 



WARSZTATYWARSZTATYWARSZTATY
KULINARNE DLAKULINARNE DLAKULINARNE DLA

KGWKGWKGW

   

Projekt Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku, złożony w ramach programu:
 

 Kultura - Interwencje. Edycja 2022, został rozstrzygnięty na korzyść stowarzyszenia.
W ramach projektu odbędą się warsztaty kulinarne prowadzone przez: 

Pana Mieczysława Czytajło, 
odbędą się one na przełomie lipca oraz sierpnia, zakończone zaś będą ogólnodostępną

degustacją z oprawą muzyczną! 
 Rekrutacja do warsztatów kulinarnych skierowana jest do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu

gminy Bukowsko. 
Z każdego Koła Gospodyń Wiejskich może uczestniczyć 5 osób!

 
"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu

Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje. Edycja 2022".
 

Zgłoszenia rekrutacja do 31 maja 2022 r !!! 
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
   

Startuje ogólnopolski konkurs Lasów Państwowych „Natura od kuchni” skierowany do Kół
Gospodyń Wiejskich. Granty w wysokości do 5 tys. zł trafią do organizacji, które przygotują

najciekawsze propozycje wypromowania zdrowej żywności z polskich lasów. Zaś dla wszystkich
miłośników „dobrego z lasu” powstanie książka kucharska z regionalnymi, domowymi

przepisami.
 

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
Aby wziąć udział w konkursie, trzeba zaprezentować pomysły na działania promujące lasy i

żywność pochodzenia leśnego. Może to być np. organizacja stoiska popularyzującego produkty
runa leśnego albo przeprowadzenie warsztatów czy konkursu kulinarnego na najlepszą

potrawę z wykorzystaniem produktów z lasu. Pod uwagę brane będą także zajęcia dla dzieci,
m.in. lekcje o prozdrowotnych walorach leśnej żywności. Na laureatów czeka dofinansowanie w

wysokości do 5 tys. zł netto.
 

Po zakończeniu konkursu organizator planuje zebrać i wydać w publikacji „Dzika kuchnia.
Dobre z lasu” - najlepsze regionalne, domowe przepisy wykorzystujące leśne produkty.

Wyjątkowa książka kucharska z lokalnymi przepisami wiejskich gospodyń będzie dostępna m.in.
w formie darmowego pliku pdf, do pobrania ze strony Lasów Państwowych.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2022 r. 

 
https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy/kgw
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WARSZTATYWARSZTATYWARSZTATY
SZKOLENIOWE DLASZKOLENIOWE DLASZKOLENIOWE DLA

NGONGONGO

   

Szkolenie PLANOWANIE PROJEKTÓW BUDUJĄCYCH WSPÓLNOTY LOKALNE.  
Szkolenie CO ROBIĆ, BY RÓŻNIĆ SIĘ PIĘKNIE? 

Szkolenie KSIĘGOWO-PRAWNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA WIEJSKĄ ORGANIZACJĄ
POZARZĄDOWĄ. 

Szkolenie WRACAMY DO DZIAŁAŃ – WYZWANIA I SZANSE. 
Szkolenie NOWI MIESZKAŃCY W NASZYCH WSIACH I MIASTECZKACH. 

Systematycznie zapraszamy lokalnych liderów z obszarów wiejskich (i z miasteczek do 6000
mieszkańców) na odpowiadające ich potrzebom warsztaty, których miejscem realizacji

zazwyczaj jest Łowicz (woj. łódzkie).
Poniżej prezentujemy aktualne tematy naszych warsztatów:

 
Na tej stronie (a także stronie główniej www.fww.org.pl) zamieszczamy informacje o rozpoczęciu

naborów na powyższe warsztaty.
Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach takie jak: noclegi,

posiłki i materiały dydaktyczne. 
Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.

 
Dodatkowych informacji udziela: e-mail: mslotwinskalychota@fww.pl 

 
https://fundacjawspomaganiawsi.pl/activity/warsztaty-szkoleniowe/
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Dziewczyny budują

Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin wraz z partnerem Norsensus Mediaforum z Oslo,
realizuje projekt „DZIEWCZYNY BUDUJĄ” na terenie woj. podkarpackiego dla dziewczyn w wieku od 12 do

16 lat i osób, które zawodowo pracują z dziewczynkami.
Projekt ma na celu rozwój społeczny dziewczyn, wsparcie w budowaniu silnej osobowości i pewności

siebie, które pozwolą śmiało kroczyć przez życie. Chcemy pokazać dziewczynom jak skutecznie walczyć ze
stereotypami dotyczącymi płci, z trudnymi i stresującymi sytuacjami oraz jak stawać w swojej obronie i

wyznaczać granice.
 

Co zaplanowaliśmy?
Warsztaty poszerzające wiedzę na temat uprzedzeń i nierówności, która dotyka dziewczyn, jak sobie

skutecznie z nimi radzić oraz zajęcia przybliżające wiedzę o kobiecych postaciach historycznych.
Dla Edukatorów:

2-dniowa wizyta studyjna
Warsztaty antydyskryminacyjne – prowadzone w trybie zdalnym;

Tworzenie inicjatywy społecznej;
Dla Dziewczyn:

Warsztaty antydyskryminacyjne;
Warsztaty herstoryczne;

4-dniowy Obóz Mocy 30.06-3.07.2022 z udziałem naszych partnerów z Norwegii podczas którego odbędą
się warsztaty kompetencji społecznych, kooperacji, tworzenia kampanii i storytellingu;

Tworzenie kampanii na rzecz lokalnych społeczności;
Udział w projekcie jest całkowicie darmowy a jedyne, co trzeba ze sobą zabrać to dobry humor i chęci do

działania!
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez

Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
 

https://psar.pl/dziewczyny-buduja/
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Gdzie warto zajrzeć?

www.ngo.pl
 

Strona www.ngo.pl jest źródłem wszelkiej wiedzy, warto ją odwiedzać, są tam zarówno wzory
pism, sprawozdań, aktualności dla ngo, konkursy, wywiady jak i bieżące informacje
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Skąd pozyskać finanse?

www.fanimani.pl
 

1
Przechodzisz do sklepu internetowego korzystając z rozszerzenia - Przypominajki FaniMani

2
Robisz zakupy w jednym z 1611 sklepów internetowych i płacisz tyle, co zawsze!

3
średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do organizacji, którą wybierzesz

 
Możesz bezpłatnie zarejstrować swoją organizację i zbierać na nią pieniądze, 

robiąc codzienne zakupy w internecie!


