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„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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Departament Zdrowia i Polityki Społecznej 

W dniach 9-10 września 2021 r. odbędzie się przy Placu 

Wolności w Opolu Jarmark niezwykłości – Opolskie 

2021, organizowany przez Wojewódzkie Towarzystwo 

Walki z Kalectwem w Opolu pod Honorowym 

Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. 

Zadanie finansowane jest przez Samorząd 

Województwa Opolskiego ze środków PFRON 

w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie 

przez organizacje i inne uprawnione podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego zadań 

publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej 

i zawodowej osób niepełnosprawnych.  

  

Impreza jest otwarta dla wszystkich mieszkańców 

województwa opolskiego! 
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez 

organizacje i inne uprawnione Podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego  

w roku 2021 zadań publicznych w zakresie 

wsparcia rozwoju instytucjonalnego 
i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie z terenu województwa opolskiego 
– III edycja, związanych z realizacją zadań 

Samorządu Województwa Opolskiego. 

 
Osobno dla obszarów wiejskich, jak i niewiejskich – 

nabór ofert potrwa do 30 września 2021 r. 
[SZCZEGÓŁY]  
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Ruszają konsultacje projektu Programu 

współpracy Samorządu Województwo Opolskie 
z NGO na 2022 r.! 
 
Sporo zmian! Jeszcze bardziej dosadne 

nakierowanie działań na wzrost poziomu 
partycypacji obywatelskiej oraz promocji 
tolerancji wobec środowisk mniejszości 
wszelakich!  
 

Konsultacje potrwają od 8 do 22 września 2021 r. 
 
Czekamy na Twoją opinię [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 
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