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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
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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 

Rozpoczęto głosowanie na oferty w II edycji Europejskiego Budżetu 

Obywatelskiego. To pierwszy tego typu projekt w Europie, który pozwoli 

dorosłym mieszkańcom Opolszczyzny na zdobycie nowych kwalifikacji  

i kompetencji przydatnych na rynku pracy! 

 

Do realizacji zostaną wybrane zadania zgłoszone przez organizacje 

pozarządowe, które uzyskają największą sumę punktów z oceny 

merytorycznej oraz głosowania mieszkańców województwa opolskiego. 

 

Głosowanie potrwa do 25 kwietnia br. 

 

Formularz głosowania: 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://glosowanie-ebo.opolskie.pl/
https://glosowanie-ebo.opolskie.pl/Glosowanie/RegisterVote/247d2212-9640-406f-9aaf-c2f98de8391d
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

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://glosowanie-ebo.opolskie.pl/
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Jak zwiększyć zasięgi i zainteresowanie realizowanym przez 
NGO projektem? Z jakich mediów społecznościowych można 
korzystać?  
 

Gdzie można znaleźć darmową bazę zdjęć? Z jakich programów 
należy korzystać, żeby ułatwić sobie zadania promocyjne? 
 
Jakie formy wsparcia pozafinansowego oferuje Samorząd 
Województwo Opolskie ? Na te i wiele innych pytań 

odpowiedzieliśmy w trakcie pierwszego z cyklu szkoleń 
poświęconych obowiązkom informacyjnym oraz zasadom 
promocji dla beneficjentów otwartych konkursów ofert! 
 
Już wkrótce kolejne szkolenia!  

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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Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego 

W dniu 21 kwietnia 2022 r. odbyło się  spotkanie Forum Seniorów Samorządu 

Województwa Opolskiego. 

W czasie spotkania Pan Bartosz Ostrowski, z-ca dyrektora Referatu Sportu 

i Turystyki, omówił ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych w kontekście organizowania ich przez stowarzyszenia.  Następnie 

wraz z delegatkami Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu przedyskutowano  

najświeższe zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych. Na 

koniec spotkania Pan mgr Tobiasz Gajda, doktorant Centrum Badań 

Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu 

Wrocławskiego, przybliżył zgromadzonym Seniorom prawa konsumenta 

i zagrożenia czyhające na aktywnych konsumentów zarówno w sieci, 

jak i w „realu”. 

 

 

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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Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego 

W ramach obchodów Europejskiego Roku Młodzieży, w dniu 27 kwietnia o godz. 

10:00 w sali im. Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Opolskiego na Ostrówku w Opolu odbędzie się spotkanie na temat przyszłości 

Europy dla opolskiej młodzieży  pt. „Ekologiczna i Bezpieczna Europa. Dialog  

w sprawie przyszłości Europy!”. 

 

Spotkanie będzie się składać z dwóch panelów. W pierwszym odbędzie się  

rozmowa z ekspertami Team Europe na temat  Europejskiego Zielonego Ładu oraz 

czy wojna w Ukrainie wpłynie na termin realizacji działań. Gościem specjalnym 

tego spotkana będzie podróżniczka: Anna Jaklewicz, która pokaże na swoich 

fotografiach do czego może doprowadzić obojętność w sprawie zmian 

klimatycznych. 

 

Drugi panel rozpocznie się wzruszającym świadectwem wojennej codzienności 

młodej Ukrainki, której udało się uciec do Opola. Następnie młodzież wspólnie 

w gronie eksperckim zastanowi się: jaki kształt przybierze Europa po tegorocznej 

inwazji Rosji na Ukrainę? Nie zabraknie również dyskusji o cyberbezpieczeństwie. 

 

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/


opolskie.pl bazango.opolskie.pl  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
W dniu  28 kwietnia 2022 r. w godz. 13:00-15:00 odbędzie się webinarium pod 

tytułem „Prezentacja i omówienie wyników badań zachowań ryzykownych 

młodzieży województwa opolskiego”.  

 

Spotkanie odbędzie się w komunikatorze Zoom, poprowadzą je dr Magdalena 

Piejko-Płonka oraz dr Michał Wanke - socjologowie z Uniwersytetu Opolskiego. 

Webinarium rozpocznie się częścią wykładową. W późniejszej części dyskusyjnej 

przydatne będą kamery internetowe oraz mikrofony.  

 

Uprzejmie informuję, że nie ma potrzeby zgłaszania udziału w spotkaniu. Aby 

wziąć w nim udział, należy wejść na niżej podany link. Link będzie aktywny około 

10 min. przed godziną rozpoczęcia webinarium oraz w trakcie jego trwania. 

 

Link do spotkania: TUTAJ 

 

Identyfikator spotkania: 832 0166 7815  

Kod dostępu: 483196 

 

 

 

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://opolskie-pl.zoom.us/j/83201667815?pwd=MkpBcVJleXVlNUhFMHBJVk5MdXNoZz09
https://dysk.opolskie.pl/index.php/s/vexHM6PosHfnJGe
https://dysk.opolskie.pl/index.php/s/vexHM6PosHfnJGe
https://bip.opolskie.pl/2016/05/profilaktyka-i-rozwiazywanie-problemow-uzaleznien/
https://bip.opolskie.pl/2016/05/profilaktyka-i-rozwiazywanie-problemow-uzaleznien/


opolskie.pl 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu informuje, że zostały 

ogłoszone  otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków 

PFRON. Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych i innych 

uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tematy  

konkursów to: 

 

• organizacja spotkania integracyjnego dla osób niesamodzielnych, 

• realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej       

osób niepełnosprawnych, 

• rehabilitacja społeczna osób dorosłych niepełnosprawny, 

• bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo 

– wychowawcze , 

• rehabilitacja społeczna i zdrowotna osób z niepełnosprawnościami. 

 

Składanie ofert w aplikacji Generator eNGO 

Termin: 12.05.2022 r. 

Szczegóły: TUTAJ 

ROPS 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/Regionalny-O%C5%9Brodek-Polityki-Spo%C5%82ecznej-w-Opolu-2288041008099532
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
http://bip.rops-opole.pl/?cat=15
https://www.facebook.com/Regionalny-O%C5%9Brodek-Polityki-Spo%C5%82ecznej-w-Opolu-2288041008099532
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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 

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 

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

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

węże ssawne oraz śpiwory. 

 

Transport z darami przygotował i koordynował Urząd Marszałkowski. Sprzęt wyruszył z Opola 

z samego rana 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 zadecydowali 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 Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego 

toczą się prace w zakresie organizacji pomocy systemowej, m.in.  

w obszarach edukacji, rynku pracy, czy opieki społecznej.  

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/


opolskie.pl Województwo Opolskie 

 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
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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 medycznej,  
• pomocy psychologicznej,  
• pomocy prawnej,  
• pomocy w zakresie transportu 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


Info trzeciego sektora 

Ruszył nabór wniosków w Konkursie Małe Granty, organizowanym dzięki 

programowi ,,Równać Szanse”,  którego autorem jest Polsko-Amerykańska 

Fundacja Wolności, a realizatorem Fundacja Civis Polonus. 

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, domów kultury, 

bibliotek, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych 

działających w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców. 

 

Celem konkursu jest rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych 

młodzieży, które pozwolą im odnosić sukcesy. Na działania można pozyskać 

kwotę do 10 000 zł! Czas trwania projektu to 6 miesięcy. Udział mogą wziąć 

młodzi ludzie w wieku 13-19 lat pod okiem koordynatora zgłaszającego daną 

inicjatywę. 

  

Nabór ofert trwa do 25 maja 2022 r. 

Szczegóły: TUTAJ 

https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xOTIyNDE3ODc3NDc5MDY5ODMwJmM9ejd6NSZlPTAmYj05NTM0MTkyNDQmZD1xMnExazFz.xrFxmvyOCtZpPL303Fd4S0Gu1spl0AD3djjxp9aobVs
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xOTIyNDE3ODc3NDc5MDY5ODMwJmM9ejd6NSZlPTAmYj05NTM0MTkyNDQmZD1xMnExazFz.xrFxmvyOCtZpPL303Fd4S0Gu1spl0AD3djjxp9aobVs
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xOTIyNDE3ODc3NDc5MDY5ODMwJmM9ejd6NSZlPTAmYj05NTM0MTkyNDQmZD1xMnExazFz.xrFxmvyOCtZpPL303Fd4S0Gu1spl0AD3djjxp9aobVs
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xOTIyNDE3ODc3NDc5MDY5ODMwJmM9ejd6NSZlPTAmYj05NTM0MTkyNDcmZD1pOHIycDZ5.AidqKxtrEvlxaMDzJzClVqbAdiRMC-f9c-JKDo02l98
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xOTIyNDE3ODc3NDc5MDY5ODMwJmM9ejd6NSZlPTAmYj05NTM0MTkyNDcmZD1pOHIycDZ5.AidqKxtrEvlxaMDzJzClVqbAdiRMC-f9c-JKDo02l98
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 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 r.): 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 - zbiórka na pomoc humanitarną, nr rachunku bankowego: 

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

