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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 

https://bazango.opolskie.pl/
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opolskie.pl 

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej 

rops-opole.pl  

Ogłoszono 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. 

 

Szczegóły: TUTAJ 

  

http://www.opolskie.pl/
https://rops-opole.pl/?p=2137
https://rops-opole.pl/?page_id=2193
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Drogie NGO! Zapamiętajcie tę datę! 

 

Macie pytania, wątpliwości lub zawahania?  

 

Skorzystajcie z pomocy naszego eksperta!  

 

Meeting ID: 752 556 9986 

Passcode: doradztwo 

 

Przypominamy, że spotkania mają charakter indywidualny. Logujemy 

się do "poczekalni" na platformie ZOOM, a następnie jesteśmy 

wpuszczani przez eksperta do "pokoju". 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Rozpoczęto procedurę wyłaniania przedstawiciela organizacji 
pozarządowych na  członków Rady Działalności Pożytku 
publicznego Województwa Opolskiego V kadencji! 
 

Szczegóły: TUTAJ 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://bip.opolskie.pl/2016/09/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-opolskiego/
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Ochotnicze Straże Pożarne są w całej Polsce. 

Zrzeszają ok. 650 tys. osób. To społecznicy, którzy na 

co dzień gaszą pożary. Ale to nie jedyne ich zajęcie. 

Poznajcie lepiej OSP, które należą do świata 

pozarządowego. 

 

Polecamy obejrzeć animację z której dowiesz się jak  

i dlaczego ludzie działają w Ochotniczych Strażach 

Pożarnych! Kliknij w grafikę 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.youtube.com/watch?v=wczasonArcY
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Trwa ocena merytoryczne ofert złożonych w III. edycji 

otwartego konkursu ofert  na wsparcie instytucjonalne  

i infrastrukturalne! 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

UWAGA 
 

Drogie NGO! Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych - nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń 

 

31 października 2021 weszło w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (czyli 

tzw. ustawa AML), wprowadzająca istotne zmiany do regulacji Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. 

 

Nowelizacja ustawy rozszerza między innymi katalog podmiotów podlegających wpisowi do rejestru i nakłada na 

beneficjentów rzeczywistych obowiązek przekazania podmiotowi zobowiązanemu do zgłoszenia informacji w CRBR 

wszelkich informacji oraz dokumentów, które są niezbędne do dokonania zgłoszenia, pod rygorem odpowiedzialności 

pieniężnej. 

 

Poznaj wszystkie szczegóły: TUTAJ 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.prawo.pl/biznes/zmiany-w-centralnym-rejestrze-beneficjentow-rzeczywistych-nowe,511148.html
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 MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA W ROKU 2021 

To propozycja Zarządu Województwa Opolskiego, skierowana do 
mieszkańców wszystkich sołectw w województwie opolskim, która 
jest realizowana od roku 2020.  Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 
(MIS) jest systemem  dotacji celowych, przyznawanych w latach 
2020–2022 sołectwom w regionie na realizację ich własnych, 

lokalnych projektów.  
 

O szczegółach opowiedział Marszałek Województwa Opolskiego 
– Andrzej Buła. Kliknij w logo MIS 

http://www.opolskie.pl/
https://www.opolskie.pl/2021/10/marszalkowska-inicjatywa-solecka-w-roku-2021/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/2021/10/marszalkowska-inicjatywa-solecka-w-roku-2021/
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 Samorząd Województwa Opolskiego 

W imieniu Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa pana Bartosza Skaldawskiego i Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Buły zapraszamy na 

szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”, zorganizowane dla gmin województwa opolskiego. 

  

Szkolenie przydatne będzie dla urzędników gminnych odpowiedzialnych za zabytki, rozwój gospodarczy, promocję, kulturę i planowanie przestrzenne. Zapraszamy 
także przedstawicieli lokalnych  

i regionalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, muzeów, przedsiębiorców, aktywistów – wszystkie organizacje i osoby, które zajmują się dziedzictwem 

lokalnym. Zarządzanie dziedzictwem wymaga bowiem współpracy wielu lokalnych podmiotów - dziedzictwo jest obecne w wielu dziedzinach życia gminy.  

Szkolenie jest interdyscyplinarne, prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin. Pokazujemy, jak je efektywnie wykorzystać w rozwoju lokalnym. 

  

Szkolenie dla zarejestrowanych uczestników odbędzie się online, w trybie modułowym, w dniach 3, 5, 8, 15 i 22 listopada br.  

  

Należy zarejestrować się na każdy dzień szkoleniowy oddzielnie. System rejestruje obecność zapisanych uczestników na szkoleniu w kolejnych dniach, co pozwala 

nam na wydanie certyfikatów uczestnictwa zainteresowanym osobom. 

  

Linki rejestracyjne: 

Dzień 1: https://app.livewebinar.com/390-952-851  

Dzień 2: https://app.livewebinar.com/877-371-144  

Dzień 3: https://app.livewebinar.com/686-749-500  

Dzień 4: https://app.livewebinar.com/653-452-539  

Dzień 5: https://app.livewebinar.com/800-046-063  

  
Szkolenie jest bezpłatne i nie ma limitów liczby zgłoszeń z jednej organizacji. 

  

W razie pytań prosimy o kontakt: Aleksandra Chabiera, e-mail: achabiera@nid.pl 
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 Info trzeciego sektora 

Kondycja 2021 – trwa badanie organizacji 

  

Trwa 9. edycja badania „Kondycja organizacji pozarządowych w Polsce” – największego, niezależnego badania polskich 

stowarzyszeń i fundacji. Prowadzimy je już od 20 lat i dzięki niemu m.in. organizacje wspierające oraz instytucje publiczne 

projektują wsparcie dla polskiego sektora NGO. 

Stowarzyszenie Klon/Jawor prowadzi badanie „Kondycja organizacji pozarządowych” cyklicznie od 2002 roku. Badanie 

realizujemy co 2-3 lata, obecnie prowadzimy 9. edycję badania.  

Spośród wszystkich zarejestrowanych w Polsce fundacji i stowarzyszeń (czyli ponad 100 tys. podmiotów) losujemy około tysiąca 

organizacji. Do wylosowanych organizacji zwracamy się z prośbą o zaangażowanie w ten ważny projekt. 

Tylko dzięki temu, że wylosowane organizacje wezmą udział w badaniu, możemy uzyskać wiarygodne informacje o kondycji 

stowarzyszeń i fundacji w Polsce. 

  

Po co prowadzone jest badanie? Kto korzysta z tych badań? Jakie są wyniki poprzednich edycji?  

Szczegóły: TUTAJ 

http://www.opolskie.pl/
https://publicystyka.ngo.pl/kondycja-2021-trwa-badanie-organizacji
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
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https://publicystyka.ngo.pl/kondycja-2021-trwa-badanie-organizacji
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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/

