
newsletter NGO #21 

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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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Drogie NGO! Zapamiętajcie tę datę – 29.11 godz. 19:00! 

 

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". 
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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 weszła 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
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https://www.prawo.pl/biznes/zmiany-w-centralnym-rejestrze-beneficjentow-rzeczywistych-nowe,511148.html
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Podczas XXII. Posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Województwa Opolskiego odbyło się m.in.: 
 

- przedstawienie projektu Regulaminu organizacji otwartych 

konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego  

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz 

jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa Opolskiego, 

- wypracowanie wniosku na temat dodatkowej punktacji przy ocenie 

zadań dla podmiotów, którzy będą uwzględniać współpracę przy 

realizacji zadań w partnerstwie z III sektorem 

w ofertach składanych do konkursów w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2021-2027, 

- omówienie „Sytuacji NGO’s w czasie pandemii – podsumowanie 

i analiza sytuacji I półrocza 2021 r.” 
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 Info trzeciego sektora – OCWiP 

OPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA MINI GRANTY  

dla wolontariuszy – konkurs Korpusu Solidarności! 

 

Od 5 listopada 2021 w ramach realizacji projektu pn: „Korpus Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu 

Długoterminowego na lata 2018-2030” rozpoczynamy nabór zgłoszeń na inicjatywy wolontariackie pod nazwą  MINI GRANTY 

WOLONTARIACKIE ! 

Celem każdej akcji jest promocja idei Korpusu Solidarności oraz podjęcie aktywności wolontariackiej na terenie 

województwa opolskiego. 

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA to aż: 1000 zł  

Szczegóły: TUTAJ 
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 Info trzeciego sektora – Klon/Jawor 

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/
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 Info trzeciego sektora – Talentownia 
Wolontariat Talentów, czyli o wolontariacie kompetencyjnym bazującym na talentach i potencjale zajęcia odbędą się 27 listopada od 
14:00 do 16:00. O wydarzeniu więcej tutaj: https://www.facebook.com/events/1607500586291004 
  
29 listopada od 17:00 do 20:00 odbędą się warsztaty pn. Jak zdobyć pieniądze na działalność społeczną z biznesu? Piotr Koziol & Piotr 
Szwedrowski czyli z pasją o pieniądzach dla organizacji pozarządowych. Więcej informacji tutaj: 

https://www.facebook.com/events/1247972482348296 
  
30 listopada odbędzie się w Talentowni Andrzejkowe spotkanie integracyjne od godziny 19:30 do 21:00, a może nawet dłużej. To zależy 
od uczestników, czyli wolontariuszy i innych osób działających w organizacjach pozarządowych. Więcej informacji tutaj: 
https://www.facebook.com/events/237448808451297 
  
5 grudnia od 10:00 do 17:00 odbędzie się III Festiwal Prezentów w Talentowni, czyli, czyli regionalne rękodzieło, handmade, rzemiosło, 

manufaktury, lokalni twórcy, DIY, zabawki zero waste na świąteczne prezenty. Organizacje pozarządowe, które chcą sprzedawać swoje 
produkty zapraszamy do kontaktu. Więcej informacji o wydarzeniu tutaj: https://www.facebook.com/events/1108338563326146 
  
Także 5 grudnia odbędzie się Mikołajkowy Bieg Prezentów. Więcej: https://www.facebook.com/events/943469036603906 
  
Zapraszamy do grupy Opolski trzeci sektor. Tam m.in. dyskusje na temat kolejnych aktywności, informacje ważne dla opolskich organizacji 
pozarządowych oraz wymiana wiedzy i inspiracji: https://www.facebook.com/groups/707780613048891 

Fundacja „Kwitnące Talenty” 
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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/

