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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/
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
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

 
Meeting ID: 752 556 9986 

Passcode: doradztwo 

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.facebook.com/ebo.opolskie/photos/a.1206168212848383/2564422067022984
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Zakończył się nabór do II. edycji Europejskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Kwota przeznaczona na realizację to aż 6.301 084,00 zł! Wpłynęły aż 43 

oferty!  

 

Teraz Komisja sprawdza poprawność ofert pod kątem formalno-

merytorycznym.  

 

Lista oferentów wraz z informacjami o brakach do uzupełnienia znajduje się 

na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

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://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2022/01/Wykaz-brak%C3%B3w-formalno-merytorycznych-ofert-oko-EBO-II.pdf
https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2022/01/Wykaz-brak%C3%B3w-formalno-merytorycznych-ofert-oko-EBO-II.pdf
https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2022/01/Wykaz-brak%C3%B3w-formalno-merytorycznych-ofert-oko-EBO-II.pdf
https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2022/01/Wykaz-brak%C3%B3w-formalno-merytorycznych-ofert-oko-EBO-II.pdf
https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2022/01/Wykaz-brak%C3%B3w-formalno-merytorycznych-ofert-oko-EBO-II.pdf
https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2022/01/Wykaz-brak%C3%B3w-formalno-merytorycznych-ofert-oko-EBO-II.pdf
https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2022/01/Wykaz-brak%C3%B3w-formalno-merytorycznych-ofert-oko-EBO-II.pdf
https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2022/01/Wykaz-brak%C3%B3w-formalno-merytorycznych-ofert-oko-EBO-II.pdf
https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2022/01/Wykaz-brak%C3%B3w-formalno-merytorycznych-ofert-oko-EBO-II.pdf
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na rzecz 

mniejszości narodowych i etnicznych. 

 

Na konkurs przeznaczono 200.000 zł.  

 

Nabór potrwa do 8 kwietnia br. 

  

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://bip.opolskie.pl/2022/03/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-jezyka-regionalnego-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-w-2022-roku-skierowany-do-org/
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił kolejną edycję, dobrze Wam 

znanego, otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładów własnych 

do projektów - na które pozyskujecie środki z innych źródeł.  

 

Oferty powinny zawierać informację  o tym, ile pieniędzy udało się już 

organizacji pozyskać (lub o ile się stara) z innych źródeł na projekt i jaki będzie 

społeczny zasięg oddziaływania tego projektu. 

 

Nabór ofert potrwa do 14 kwietnia. 

  

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://bip.opolskie.pl/2022/03/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wsparcia-podmiotow-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-prowadzacymi-dzia/
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Departament Zdrowia i Polityki Społecznej 

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza konkurs w obszarze zdrowia 

publicznego „Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży” – dotyczącego 

realizacji dla szkół ponadpodstawowych w województwie opolskim zajęć 

edukacyjnych, profilaktycznych i pomocowych skierowanych do uczniów, 

rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych. 

 

Nabór ofert potrwa do 22 kwietnia. 

  

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://bip.opolskie.pl/2022/03/ogloszenie-konkursu-na-zadanie-profilaktyka-zachowan-ryzykownych-mlodziezy-w-oparciu-o-ustawe-o-zdrowiu-publicznym/
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 Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Przeznaczamy 130.000 zł dla organizacji pozarządowych  

na wsparcie działań związanych z ochroną pszczoły miodnej,  

w tym m.in.:  

- podniesieniem zdrowotności rodzin pszczelich i  poprawą warunków 

fitosanitarnych rodzin pszczelich,  

- zakupem pokarmów i witamin dla pszczół, 

- wydawaniem publikacji, katalogów na temat roli pszczoły miodnej  

w środowisku,  

- spotkaniami edukacyjnymi,  

- nasadzeniami wieloletnich roślin miododajnych. 

 

Szczegóły: TUTAJ 

 

Nabór ofert trwa do 1 kwietnia 2022 r.  

http://www.opolskie.pl/
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://bip.opolskie.pl/2022/03/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-pn-wspieranie-dzialan-z-obszaru-rolnictwa-w-tym-w-szczegolnosci-n/
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 Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Otwarty konkurs ofert na wspieranie inicjatyw aktywizujących 

społeczności lokalne w kierunku rozwoju konkurencyjnych obszarów 

wiejskich z okazji jubileuszu 25 lat Programu Odnowy Wsi w 2022 roku. 

  

W  ramach  w/w konkursu zakresem zadań objęte zostają obszary 

tematyczne dot. wspierania działań z zakresu rozwoju wsi, w tym 

Programu Odnowy Wsi, jego uczestników i organizacji pozarządowych 

działających na obszarach wiejskich m.in. poprzez organizację spotkań, 

szkoleń, warsztatów i konferencji ze szczególnym uwzględnieniem 

jubileuszu 25 lat Programu Odnowy Wsi. 

 

Kwota:  200 000 zł.  

Projekt do kwoty: 12 000 zł. 

 

Nabór ofert potrwa do 1 kwietnia 2022 r.  

Szczegóły:  Tutaj 
 

 

http://www.opolskie.pl/
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://bip.opolskie.pl/2022/03/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-inicjatyw-aktywizujacych-spolecznosci-lokalne-w-kierunku-rozwoju-konkurencyjnych-obszarow-wiejskich-z-okazji-jubileuszu-25-l/
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Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Zarząd województwa ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych: „Mamy rady 
na odpady” którego celem jest m.in. zwiększenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców. 
 
Konkurs dofinansowany jest z Funduszy UE w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Do podziału dla 
organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców regionu,  jest 720 

tysięcy złotych. Zamysł jest taki, by dofinansowane przedsięwzięcia – pikniki 
ekologiczne czy inne proekologiczne akcje plenerowe odbyły się w każdej gminie 
województwa opolskiego. Każda inicjatywa może liczyć zatem na dofinansowanie 
do 10 tysięcy złotych. 
 
Projekty, które będą starć się o dofinansowanie, powinny przewidywać m.in. 
konkursy oraz działania edukacyjne skierowanie do dzieci, młodzieży i rodzin, 

dotyczące selektywnej zbiórki odpadów czy działań przyczyniających się do 
zmniejszenia wytwarzania odpadów unieszkodliwianych na składowiskach 
odpadów. 
 
Termin:  22 kwietnia br. 
Szczegóły: TUTAJ 
 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Marsza%C5%82kowski-Wojew%C3%B3dztwa-Opolskiego-625787964102223
https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Marsza%C5%82kowski-Wojew%C3%B3dztwa-Opolskiego-625787964102223
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://bip.opolskie.pl/2022/03/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-gospodarowania-odpadami-wspieranie-dzialan-z-obszaru-edukacji-w-zakresie-gospodarowania-odpadami-w-ramach-projektu-pn-mamy-rady-na/
https://bip.opolskie.pl/2022/03/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-gospodarowania-odpadami-wspieranie-dzialan-z-obszaru-edukacji-w-zakresie-gospodarowania-odpadami-w-ramach-projektu-pn-mamy-rady-na/
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 Samorząd Województwa Opolskiego 

W związku z wiadomymi wydarzeniami i potrzebą 

zmian strumieniowania wsparcia w ostatnich 

tygodniach, zaktualizowaliśmy harmonogram 

otwartych konkursów ofert Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego.  

 

Lista: TUTAJ 

http://www.opolskie.pl/
https://www.opolskie.pl/2022/02/zostaw-1-w-swoim-regionie/
https://www.facebook.com/search/top?q=marsza%C5%82kowski bud%C5%BCet obywatelski
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/09/Harmonogram-og%C5%82aszania-otwartych-konkurs%C3%B3w-ofert-2022-%E2%80%93-aktualizacja-16.03.2022.pdf
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 Samorząd Województwa Opolskiego 

Na stronie internetowej Samorządu Województwa 

Opolskiego możecie odnaleźć już aktualną listę 

opolskich Organizacji Pożytku Publicznego, którym 

możecie przekazać swój 1% podatku. 

 

Lista: TUTAJ 

http://www.opolskie.pl/
https://www.opolskie.pl/2022/02/zostaw-1-w-swoim-regionie/
https://www.facebook.com/search/top?q=marsza%C5%82kowski bud%C5%BCet obywatelski
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/wp-content/uploads/2022/02/OPP_opolskie_2022.pdf?fbclid=IwAR0eckjHVXIDI8D0_23IV2s4E0sNLvgGS0Q6Vq2tMKgFXUhTMwdwBdTl6dg
https://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2022/02/OPP_opolskie_2022.pdf?fbclid=IwAR0eckjHVXIDI8D0_23IV2s4E0sNLvgGS0Q6Vq2tMKgFXUhTMwdwBdTl6dg
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 Samorząd Województwa Opolskiego 

Sprzęt strażacki, leki i materiały opatrunkowe, przygotowane m.in. dla strażaków z obwodu 

iwanofrankiwskiego w Ukrainie szczęśliwie dotarły na miejsce. To kolejny transport pomocy 

humanitarnej, przygotowany przez samorząd województwa przy wsparciu darczyńców. 

 
Dzięki koordynacji  Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki przygotowane zostały dary, 

które  kupili  i pozyskali m.in. Heerema Fabrication Group, Schattdecor, SBB Energy, Vitra sp. z 

o.o. oraz Stowarzyszenie Wolna Ukraina Braunschweig E.V. 

 

W zapakowanych do dwóch samochodów paczkach znalazły się m.in. folie życia, 

specjalistyczne hełmy strażackie, śpiwory , powerbanki, apteczki i materiały opatrunkowe oraz 

dezynfekujące, drobny sprzęt medyczny. Tym samym transportem Konsul Honorowy Ukrainy w 

Opolu  

Irena Pordzik przekazała urzędowi ds. sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie 
iwanofrankiwskim  drona. Dwie palety sprzętu zebrali również strażacy ochotnicy z Kadłuba 

Turawskiego – przekazali swoim kolegom m.in. prądownice, specjalistyczne ubrania, węże 

ssawne oraz śpiwory. 

 

Transport z darami przygotował i koordynował urząd marszałkowski. Sprzęt wyruszył z Opola  

w poniedziałek rano i szczęśliwie dotarł do strażaków z obwodu iwanofrankiwskiego jeszcze tego 

samego dnia. 

 
 

http://www.opolskie.pl/
https://www.opolskie.pl/2022/02/zostaw-1-w-swoim-regionie/
https://www.facebook.com/search/top?q=marsza%C5%82kowski bud%C5%BCet obywatelski
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.facebook.com/opolskie/photos/a.558673614169158/4908889319147544
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 Samorząd Województwa Opolskiego 

Podczas nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego wszyscy 

radni jednogłośnie zdecydowali o przekazaniu 2 mln zł wsparcia na 

rzecz Ukrainy. 1 mln zł trafi do partnerskiego obwodu 

iwanofrankiwskiego, a 1 mln zł na rzecz uchodźców z Ukrainy  

w województwie opolskim.  

 

Jednocześnie w Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego toczą się 

prace w zakresie organizacji pomocy systemowej, m.in.  

w obszarach: edukacja, rynek pracy, opieka społeczna.  

http://www.opolskie.pl/
https://www.opolskie.pl/2022/02/zostaw-1-w-swoim-regionie/
https://www.facebook.com/search/top?q=marsza%C5%82kowski bud%C5%BCet obywatelski
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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 Samorząd Województwa Opolskiego 

Kompendium pomocy w woj. Opolskim  
 
Partnerstwo Opolskie dla Ukrainy przygotowało  
Kompendium Wiedzy na temat gdzie szukać oraz jak udzielać 

pomocy m.in.: 
 
• pomoc medyczną,  
• pomoc psychologiczną,  
• pomoc prawną,  

• tansport zwierząt i wiele innych.  
 

http://www.opolskie.pl/
https://www.opolskie.pl/2022/02/zostaw-1-w-swoim-regionie/
https://www.facebook.com/search/top?q=marsza%C5%82kowski bud%C5%BCet obywatelski
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://docs.google.com/document/d/1sm1AOTNhquqdvdXFLO8jz7jshfvU4bAh_1Dm1_pTmic/edit?fbclid=IwAR1xp0nwIsd_YSIsKCe20zu0Sm51jDdCsQbHcFFe7fhiDufeJuxzsqaw93E
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 Samorząd Województwa Opolskiego 

Безкоштовний проїзд потягом для громадян України. 
Проїзд можливий з паспортом громадянина України. 
 

Bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy pociągami 
regionalnymi na terenie naszego województwa. Wystarczy 
mieć ukraiński dokument tożsamości. 

http://www.opolskie.pl/
https://www.opolskie.pl/2022/02/zostaw-1-w-swoim-regionie/
https://www.facebook.com/search/top?q=marsza%C5%82kowski bud%C5%BCet obywatelski
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.facebook.com/opolskie/photos/a.558673614169158/4908889319147544


 Info trzeciego sektora 

Chcąc uniknąć wpłat na fałszywe zbiórki pieniężne przedstawiamy listę 
zweryfikowanych organizacji, które niosą pomoc humanitarną. 
Gorąco zachęcamy do niesienia pomocy i dokonywania wpłat. 
 
Polska Akcja Humanitarna – https://www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina 

 

Caritas Polska https://www.facebook.com/184965671567736/posts/5179292642134989/ 

 

POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ (PCPM) uruchomiło zbiórkę na pomoc 

humanitarną https://www.facebook.com/donate/2948107692167955/4897929046952704/ 

 

FUNDACJA „NASZ WYBÓR” (działająca od 2014 roku) – https://tiny.pl/9l8mb 

 

POLSKA MISJA MEDYCZNA Wpłat można dokonywać na stronie –

 https://pmm.org.pl/chce-pomoc#ukraina oraz poprzez Facebooka – https://tiny.pl/9l8tc 

 

UNICEF POLAND Pomoc dla dzieci w Ukrainie – https://tiny.pl/9l8t7 

 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ uruchomił zbiórkę na pomoc humanitarną  

16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA” 

 

https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina
https://www.facebook.com/184965671567736/posts/5179292642134989/
https://www.facebook.com/donate/2948107692167955/4897929046952704/
https://tiny.pl/9l8mb
https://pmm.org.pl/chce-pomoc
https://pmm.org.pl/chce-pomoc
https://pmm.org.pl/chce-pomoc
https://tiny.pl/9l8tc
https://tiny.pl/9l8t7


Województwo Opolskie 

 Info trzeciego sektora 

Krótki poradnik dla osób przyjmujących uchodźców: 

Jak rozmawiać z rodzinami z Ukrainy 
 

Polskie Towarzystwo Terapii EMDR przygotowało 
materiał na temat odpowiedniej konwersacji i opieki 

uchodźców w tym dorosłych oraz dzieci.  

 

EMDR zrzesza terapeutów w tym psychologów, 

psychotraumatologów, lekarzy psychiatrów, 

psychoterapeutów interwentów kryzysowych – 

zajmujących się m.in. leczeniem traum. 
 

https://www.facebook.com/search/top?q=marsza%C5%82kowski bud%C5%BCet obywatelski
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/wp-content/uploads/2022/03/Jak-rozmawiac-z-rodzinami-z-Ukrainy.pdf


Województwo Opolskie 

 Info trzeciego sektora 

Bezpłatna pomoc prawna 
 
Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgowymi Radami 
Adwokackimi zorganizowała skoordynowaną bezpłatną 
pomoc prawną dla obywateli Ukrainy – ofiar konfliktu 
wojennego. 

Przy radach adwokackich na terenie całego kraju pomoc 
koordynują wybrani adwokaci. 
 

Koordynatorem pomocy w województwie opolskim jest 
  

adw. Agnieszka Staszków-Bularz tel. 698 661 931, e-mail:  
agnieszka.staszkow-bularz@o2.pl 

https://www.facebook.com/search/top?q=marsza%C5%82kowski bud%C5%BCet obywatelski
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
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 Info trzeciego sektora 

Kondycja organizacji pozarządowych 2021! 

  

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją – raportem  

z kondycji organizacji pozarządowych w 2021 roku opracowanym 

przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, który powstał dzięki wsparciu: Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji im. Stefana Batorego, 

Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego. 

  
Link źródłowy do raportu: TUTAJ  

https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://kondycja.ngo.pl/


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/

