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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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Blisko tysiąc mieszkańców 
województwa opolskiego bierze 
udział w pierwszej edycji 
Europejskiego Budżetu 
Obywatelskiego, nabywając nowe 
kwalifikacje i kompetencje  
 
112 osób, do tej pory, uzyskało 
certyfikaty ukończenia kursów!  
 
Już wkrótce rozpoczniemy nabór 
organizacji i innych uprawnionych 
podmiotów, które zorganizują formy 
kształcenia w drugiej edycji!  
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Za nami bardzo dobre, merytoryczne spotkanie w Kuniowie strażaków OSP 

powiatu kluczborskiego z Marszałkiem Województwa Opolskiego Andrzejem 

Bułą!  
 

Udało się dokonać podsumowania, tego wyjątkowego w obfitość dotacji 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego roku oraz nakreślić plany  

i potrzeby na przyszły rok.  

 

Ponadto, Agnieszka Janus z Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

UMWO przedstawiła zmiany w regulaminie udzielania dotacji UMWO na 

przyszły rok, a także rozwiała wszelkie wątpliwości druhów w zakresie składania 

ofert, jak i sprawozdawczości. 

 

Marszałek dziękował za trud i pracę oraz nieustanne poświęcenie swojego 
życia na rzecz drugiego człowieka, przy coraz to nowszych rodzajach 

zagrożeń.  
 

Dumy nie kryli strażacy, którzy ochoczo prezentowali sprzęt, który udało im się 

zakupić dzięki wsparciu Samorządu Województwa Opolskiego w 2021 r.: 

autodrabinę jednostki Osp Kuniów, lekki MAN w OSP w Ochotnicza Straż 

Pożarna w Chudobie, hełmy, ubrania typu nomex, radiotelefony, pompa 

szlamowa,  aparat nadciśnieniowy typu Air Go Pros G1 z wyposażeniem w 

sygnalizator bezruchu, kamery termowizyjne, lance gaśnicze, bosak 

dielektryczny składany, zestaw ratownictwa OSP R1. 
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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". 
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Meeting ID: 752 556 9986 

Passcode: doradztwo 
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 Samorząd Województwa Opolskiego 

Jak co roku, zarząd województwa  
i przewodniczący sejmiku zagrają w Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy! 
 
Tym razem wśród fantów, przekazanych na 
licytacje, znalazły się m.in. regionalne gadżety, 
tradycyjne przysmaki oraz… popołudnie na 
polu golfowym. 
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17:30 

Drogie NGO i wszyscy przyjaciele Biuro Dialogu  

i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO! 

 

Bardzo Wam dziękujemy za ten kolejny wspólny rok! 

 

Razem daliśmy radę! Morze dotacji i wsparcia oferowanych dzięki 

Zarządowi Województwo Opolskie z Marszałkiem Andrzej Buła na 

czele:  

w ramach otwartych konkursów ofert, "małych grantów" oraz innych 

form - jak np. bezpłatne szkolenia i konsultacje z ekspertem, doroczne 

plebiscyty, czy organizacja wydarzeń! 

 
2022 będzie Europejskim Rokiem Młodzieży - nie zapomnimy jednak 

o seniorach!  

 

Przed nami wspólne wyzwania, nowe otwarte konkursy ofert, nowe 

pomysły na współpracę i stymulację trzeciego sektora!  
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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/

