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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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Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Otwarty konkurs ofert dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  

w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn.: organizacja regionalnego spotkania integracyjnego dla osób 

niesamodzielnych i osób z ich otoczenia w ramach projektu pt. „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych  

oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Kwota przeznaczona na konkurs – 87 000,00 zł.  Składanie ofert do ROPS w Opolu poprzez platformę ePUAP na adres: 

/o7wj260kg5/SkrytkaESP, do dnia 15 października 2021 r. do godz. 15:30. 

 

Ogłoszenia o konkursach dostępne są w aplikacji Generator eNGO oraz w BIP ROPS - TUTAJ 
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Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Otwarty konkurs ofert  dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  

w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn.: Organizacja pobytów z rehabilitacją dla osób niesamodzielnych 

i osób z ich otoczenia w ramach projektu pt. „Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby 

niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  

2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Kwota przeznaczona na konkurs – 87 000,00 zł. Składanie ofert do ROPS w Opolu poprzez platformę ePUAP na adres: 

/o7wj260kg5/SkrytkaESP, do dnia 15 października 2021 r. do godz. 15:30. 

 

Ogłoszenia o konkursach dostępne są w aplikacji Generator eNGO oraz w BIP ROPS - TUTAJ 
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Departament Polityki Regionalnej  

i Przestrzennej 
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

To już III. Opolski Kongres Młodzieży, który został 

zorganizowany przez Forum Młodzieży Samorządu 

Województwa Opolskiego oraz Stowarzyszenie "Europa 

Iuvenis". Tym razem naszym partnerem była również 

Młodzieżowa Rada Miasta Opola!  

 

Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem "Nie jesteś 

sam!", a tematem przewodnim Kongresu było zdrowie 

psychiczne młodzieży oraz motywacja do podejmowania 

aktywności po pandemii COVID-19. 
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 Info Fundacja Kwitnące Talenty 

Zapraszamy na wyjątkowy, konkretny i praktyczny 

warsztat dla przedstawicieli NGO, szczególnie członków 

zarządów organizacji pozarządowych.  

 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

  

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 
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