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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 

https://bazango.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/opolskie/videos/922860228519846
https://www.facebook.com/opolskie/videos/922860228519846
http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/marszalekandrzejbula/?__cft__[0]=AZWJ_F2ngDZSJ6WzzotFg-93bEFuVCg5cIVWIj-fV_o0LxT8z1WW8yw8nr2n5Buf23_RxiG1mHuyIUBI-9QSNbOHQ_jx4KVpX2FQXNcfVC-tDAvpEqRRmZ_6j_iscYGgwMCFoigjuwtWMCDZ0aqu3dGM8aHdV1Wg3yJbanCrtV4G-s7BFcEvdKqbCY25-rkV9jTA3VkW1xT6gUw-GAg87DiEEK7-EHmKmUJ8XFhxVeJFLw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/marszalekandrzejbula/?__cft__[0]=AZWJ_F2ngDZSJ6WzzotFg-93bEFuVCg5cIVWIj-fV_o0LxT8z1WW8yw8nr2n5Buf23_RxiG1mHuyIUBI-9QSNbOHQ_jx4KVpX2FQXNcfVC-tDAvpEqRRmZ_6j_iscYGgwMCFoigjuwtWMCDZ0aqu3dGM8aHdV1Wg3yJbanCrtV4G-s7BFcEvdKqbCY25-rkV9jTA3VkW1xT6gUw-GAg87DiEEK7-EHmKmUJ8XFhxVeJFLw&__tn__=kK-y-R


opolskie.pl 

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej 

rops-opole.pl  

W dniu 30.10.2021 r. z dotacji otrzymanej w ramach otwartego konkursu 
ofert, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej: Ludowy Klub Sportowy TOR z 
siedzibą w Dobrzeniu Wielkim zorganizuje przedsięwzięcie pn. „Opolski 

Dzień Rodziny” - zadanie nr 6 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.  
 
Przedsięwzięcie zostanie zorganizowane na Stadionie TOR w Dobrzeniu 
Wielkim. 
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

 Poszukiwani kandydaci do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 
publicznych ogłaszanych w 2022 roku 
 
Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na 

realizację zadań publicznych ogłaszanych w 2022 r. Każda z uprawnionych  organizacji może zgłosić max 2 swoich przedstawicieli. 
Imienne zgłoszenia kandydatów prosimy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać na adres:  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 z dopiskiem: „Nabór do komisji konkursowych - 2022”  
w terminie do dnia 30 października 2021 r. 
  
 Liczy się data wpływu do Urzędu. Zgłoszenia przesłane po 30 października 2021 r. nie będą rozpatrywane. Zarząd 
Województwa Opolskiego po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń przygotuje do dnia 30 listopada 2021 r. „Listę kandydatów do komisji 

konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2022 r.” Kandydaci na członków komisji konkursowych, 
o których mowa powyżej, zostaną  pisemnie o tym poinformowani. 
Wyboru kandydatów do poszczególnych komisji konkursowych dokona Zarząd Województwa Opolskiego z „Listy kandydatów do komisji 
konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2022 r.”, uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych 
konkursem. 
 
Szczegóły: TUTAJ  
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 
 
 
 Podczas posiedzenia Zarządu Województwa Opolskie rozstrzygnięto 

poprawki złożone w trakcie konsultacji Programu współpracy Samorządu 

Województwa Opolskiego z NGO na 2022 r.   

 Projekt programu opiniowała również pozytywnie Rada Działalności 

Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji, która zgłosiła  

6 rekomendacji dotyczących treści projektu Programu. Decyzją Zarząd WO  

3 uwzględniono w całości, 3 odrzucono.  Konsultacje przeprowadzona na terenie 

województwa opolskiego zgodnie z harmonogramem. Konsultacje miały charakter 

opiniodawczy. Zarząd WO sprawozdanie przyjął.  

 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Programu 

współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 

rok”.  UCHWAŁA NR 5625/2021 Zarządu Województwa Opolskiego  

z dnia12 października 2021.  

 

Szczegóły: TUTAJ 
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 Samorząd Województwa Opolskiego 
6 milionów euro dodatkowych pieniędzy dla Lokalnych Grup Działania. 

2 miliony 100 tysięcy euro na projekty związane z rozwijaniem działalności 

gospodarczej! 

 
✔ Lgd Górna Prosna  
410 tysięcy euro 

✔ Nyskie Księstwo Jezior i Gór  
698 tysięcy euro 

✔ Partnerstwo Borów Niemodlińskich  
601 tysięcy euro 

✔ Stowarzyszenie Brzesko-Oławska Wieś Historyczna  
600 tysięcy eyro 

✔ Stowarzyszenie Euro-Country  
377 tysięcy euro 

✔ Stowarzyszenie Kraina św. Anny  
778 tysięcy euro 

✔ Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy"  
571 tysięcy euro 

✔ Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów"  
526 tysięcy euro 

✔ Stowarzyszenie LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi"  
677 tysięcy euro 

✔Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak  
675 tysięcy euro 

opolskie.pl 
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 Info od Stowarzyszenia Europa Iuvenis 
Ruszamy z rekrutacją do nowego projektu "Akcja Realizacja - Akademia Zmian Lokalnych", który realizujemy ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.  

 

W ramach tego projektu liderki i liderzy młodzieżowi będą mogli zrealizować własne inicjatywy lokalne oraz zarządzać określonym budżetem w ramach swojej inicjatywy. Z naszej strony zapewniamy indywidualną 

pomoc w postaci mentora, wspomniane środki na realizację pomysłów i ich promocję. 

To co różni ten projekt od naszych dotychczasowych działań to jego indywidualny charakter i wygospodarowane środki na realizację pomysłów - skierowany jest on ogólnie do liderów młodzieżowych, a więc  

do poszczególnych osób, a nie całych podmiotów jak np. młodzieżowych rad, samorządów. 

 

Co więcej - udział mogą brać osoby reprezentujące naprawdę różne fora - np. rady sołeckie, OSP, organizacje pozarządowe, koła itd. 

 

Stąd też kierujemy do Państwa informacje, ponieważ wierzę, że znacie Państwo młode osoby, które działają w samorządach szkolnych, a może takie, które ukończyły szkołę i/lub są aktywne społecznie w innym 

obszarze (młodzi sołtysi, wolontariusze) i mogą być zainteresowane takim wsparciem. 

 

Poszukujemy zatem: 

• 10 osób w wieku 15-20 lat z młodzieżowych rad.  

• 10 osób reprezentujących liderów i liderki w wieku do 30 roku życia z innych podmiotów:  

m.in.: rad miejskich, rad dzielnic, rad sołeckich, rad pożytku, samorządów uczniowskich, samorządów studenckich, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, grup nieformalnych i innych form ciał 

dialogu o charakterze konsultacyjno-doradczym (nawet OSP).  

 

W ramach udziału w projekcie uczestnicy wezmą udział w: 

- seminariach integracyjno-szkoleniowych 

- warsztatach wyjazdowych (3x2 dni) 

- warsztatach uzupełniających - na zgłoszone, a następnie wybrane przez nich samych tematy 

- letnim obozie młodzieżowym dla 30 osób - istnieje, więc możliwość wspólnego udziału ze znajomymi. 

Projekt ma na celu pokazanie jak efektywnie budować współpracę i partnerskie relacje z decydentami, animować działania w lokalnej społeczności i sięgać po środki zewnętrzne (np. budżety obywatelskie), 

włączać lokalną społeczność oraz samodzielnie zrealizować własną inicjatywę.  

 

Ponadto każdy uczestnik lub uczestniczka projektu otrzyma tytuł i Kartę Lokalnego Inicjatora - uroczyste wręczenie nastąpi na otwarciu projektu, a sama nominacja jest wyróżnieniem zarówno dla młodej osoby, jak  

i społeczności w której działa. 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 października. Komplet podpisanych i zeskanowanych dokumentów należy wysłać na adres e-mail natalia@europaiuvenis.org 

 

Szczegóły: TUTAJ 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/europaiuvenis
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://bit.ly/fio-rekrutacja


opolskie.pl / bazango.opolskie.pl 

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/

