
newsletter NGO #13 

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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Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła zaprasza do udziału w konkursie  „Podmiot Ekonomii Społecznej Roku 

Województwa Opolskiego”! 

 

Celem Konkursu jest uhonorowanie wyróżniających się podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz dobra 

wspólnego, promocja ekonomii społecznej, solidaryzmu społecznego oraz wspieranie budowy społeczeństwa 

obywatelskiego i propagowania wartości demokratycznych. 

 

Kandydatów do tytułu „PES Roku” mogą zgłaszać: podmioty ekonomii społecznej (PES), inne organizacje pozarządowe, 

instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji PES, organizacji pozarządowej, instytucji 

lub nieformalnej grupy osób).  

Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach: „Lokalność”, „Reintegracja” oraz „Zespół”. 

 

Szczegółowe informacje związane z konkursem (regulamin konkursu, wniosek zgłoszeniowy) znajdują się [TUTAJ] 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 08.09.2021r.- 30.09.2021r. 
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15.09 wystartowało głosowanie mieszkańców Województwo Opolskie na oferty w I. 
edycji Europejskiego Budżetu Obywatelskiego!  
 
Zainaugurował je konferencją prasową Marszałek Andrzej Buła wraz z Kierownikiem 
Projektu Barbara Kamińska oraz Tobiaszem Gajdą z Zespołu EBO! 
 
Wchodząc TUTAJ i klikając w banner z przekierowaniem do panelu głosowania - wybierz 
jedną z dwunastu ofert, które uzyskały najwyższą ocenę Komisji! 
 
Spełnij swój demokratyczny, europejski obowiązek i pozwól na przeprowadzenie 
najbardziej potrzebnych szkoleń w pierwszej kolejności! 
 
Wszystkich, którym nie powiodło się w tej edycji i nie będą realizowały swoich ofert - 
uspokajamy. Ogłoszenie II. edycji EBO jest już przygotowywane! Odbędą się jeszcze co 
najmniej dwie edycje!  
 
Głosowanie potrwa do 27 września 
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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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Wolontariusze dostali od marszałka województwa 

pieniądze na realizację swoich pomysłów. Pula do 

podziału wyniosła 150 tysięcy złotych. Dziewięć 

organizacji, które zgłosiły swoje pomysły w otwartym 

konkursie ofert, chce działać na rzecz dobra 

wspólnego. Jak podkreśla Aleksandra  Zwarycz z Biura 

Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO, 

zamysłem konkursu jest rozwój wolontariatu. – 

Chcemy, aby wolontariat był bardziej rozpoznawalny 

przez mieszkańców – mówi. 
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To już III. Opolski Kongres Młodzieży, który organizujemy  
z Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego  
oraz Stowarzyszeniem "Europa Iuvenis". Tym razem naszym 
partnerem jest również Młodzieżowa Rada Miasta Opola!  
 

Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem "Nie jesteś 
sam!", a tematem przewodnim Kongresu będzie zdrowie 
psychiczne młodzieży oraz motywacja do podejmowania 
aktywności  
 
Przygotowaliśmy dużo ciekawych punktów programu, 
 które z pewnością wpłyną na Wasze postrzeganie tematyki 

zdrowia psychicznego oraz motywacji. 
 
Osoby między 15. a 25. rokiem życia – mogą zapisywać się 
na  wydarzenie [TUTAJ] Tam również pełny harmonogram. 
 
Na niektóre punkty programu jest ograniczona liczba miejsc, 
kto pierwszy ten lepszy!  
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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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