
newsletter NGO #11 

bazango.opolskie.pl                      bdo@opolskie.pl 

 

https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://bazango.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/misinicjatywa


opolskie.pl bazango.opolskie.pl  

„Baza to zupełnie nowy rozdział we współpracy                 

i komunikacji samorządu województwa z trzecim 

sektorem, a także mieszkańców regionu                         

z organizacjami pozarządowymi„.  

 

~ marszałek województwa Andrzej Buła 
 

Przekaż zaprzyjaźnionym NGO 
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza konkurs, 

którego celem jest uhonorowanie i wyróżnienie osoby 
działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promocja 
postaw społecznych. 
 
„Społecznik Roku” musi być pełnoletnim mieszkańcem 

województwa opolskiego, który działa nieodpłatnie na rzecz 
innych osób oraz swojego otoczenia, działa od lat z dużym 
zaangażowaniem na rzecz zmian, na których zyskuje 
środowisko lokalne i walczy skutecznie z problemami 
społecznymi, podejmuje inicjatywę poprzez realizację 
oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych. 

 
Nabór trwa od dnia 24 sierpnia 2021 r. do dnia 9 września 
2021 r. Szczegóły – TUTAJ 
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Tym razem również w przedmiocie OSP, ale o 
niecodziennym wydarzeniu!  
 
Strażacy z całego regionu rywalizowali pod patronatem 

Marszałka Andrzeja Buły na Nocnych Zawodach 

Pożarniczych w Trawnikach!  
 
Dekoracja oraz ogłoszenie wyników były przewidziane po 
zakończeniu rywalizacji, o godz. 4:00  

 
Serdeczne gratulacje podjęcia się inicjatywy oraz rywalizacji 
w ekstremalnych warunkach!  
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Departament Ochrony Środowiska  
  
  
  
  
  
  
  

Rozpoczynają się konsultacje społeczne uchwały antysmogowej. 
   

Rozpoczęły się konsultacje społeczne uchwały zwanej potocznie uchwałą antysmogową. Może w nich wziąć udział każdy, kto 

chce zadbać o lepsze powietrze w województwie opolskim. 

  

W 2020 roku „Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego” wyznaczył dla naszego województwa zadanie 

polegające na zaostrzeniu przepisów związanych z eksploatacją instalacji, w których następuje spalanie paliw. Przepisy reguluje 

tzw. uchwała antysmogowa. Ma ona na celu wprowadzenie ograniczeń w zakresie: rodzajów instalacji, w których następuje 

spalanie paliw stałych oraz zakazów w zakresie ich eksploatacji. Np. zakaz użytkowania starych pieców.   

  

Uwagi można przesyłać do 13 września 2021 r. między innymi na maila Departamentu Ochrony Środowiska czyli dos@opolskie.pl 

na formularzu dołączonym do ogłoszenia o konsultacjach. 

  

Z projektem uchwały oraz formularzem można się zapoznać pod następującym linkiem: TUTAJ 

   

Obecnie obowiązującą uchwałę można znaleźć pod następującym linkiem: TUTAJ  
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Konkursy ofert - ROPS 

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań 
Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn.: 

Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. „Opolski Dzień Rodziny” projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka 
- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej 
– II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 
2020 Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Nabór ofert w konkursie potrwa do dnia 15 września 2021 r. do godz. 15:30.   

 

 Szczegóły: TUTAJ 
 
  

http://www.opolskie.pl/
http://rops-opole.pl/
http://rops-opole.pl/?page_id=2015
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Konkursy ofert - ROPS 

II. edycja otwartego konkursu ofert  na wykonanie ze środków 
PFRON przez organizacje i inne uprawnione Podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań 
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu 
Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej 

i zawodowej osób niepełnosprawnych 
Kwota przeznaczona na konkurs – 211 521,00 zł.   
 

Szczegóły: TUTAJ  
 

Składanie ofert do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 
Opolu poprzez platformę ePUAP na adres: 
/o7wj260kg5/SkrytkaESP, do dnia 10 września 2021 r. do godz. 
15:30. 
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 Info Klub Sportowy Ex Team 

Klub Sportowy Ex Team informuje o możliwości 

zaprezentowania/wystawienia się organizacji 

pozarządowych, podczas organizowanego przez 

stowarzyszenie darmowego biegu z przeszkodami dla 

dzieci. 
 

Impreza odbędzie się w Opolu w Parku im. Armii 

Krajowej, obok tzw. "Górki Śmierci", dnia 28.08.2021 r. 

w godzinach 12-16, przy wsparciu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

  

Szczegóły: TUTAJ  
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Tu nas znajdziesz! 

Masz inicjatywę skierowaną do innych NGO? 
Napisz do nas, celem zamieszczenia w kolejnym numerze:  
bdo@opolskie.pl 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/misinicjatywa
https://bazango.opolskie.pl/

