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Przekaż zaprzyjaźnionym NGO

„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
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Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Meeting ID: 752 556 9986
Passcode: doradztwo
godz.16:00-17:00
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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!
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Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego
W ramach obchodów Europejskiego Roku Młodzieży, w dniu 27 kwietnia w sali im. Orła
Białego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego na Ostrówku w Opolu
odbyło się spotkanie na temat przyszłości Europy dla opolskiej młodzieży pt.
„Ekologiczna i Bezpieczna Europa. Dialog w sprawie przyszłości Europy!”.
Spotkanie składało się 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 była
podróżniczka: Anna Jaklewicz, która pokaże na swoich fotografiach do czego może
doprowadzić obojętność w sprawie zmian klimatycznych.
Drugi panel rozpoczął się wzruszającym świadectwem wojennej codzienności młodej
Ukrainki, której udało się uciec do Opola. Następnie młodzież wspólnie
w gronie eksperckim zastanawiała się: jaki kształt przybierze Europa po tegorocznej
inwazji
Rosji
na
Ukrainę?
Nie
zabrakło
również
dyskusji
o cyberbezpieczeństwie.
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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
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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
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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
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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.
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Konsultacje
Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa
opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zasad, warunków i trybu
udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych IV”
realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020
Termin przeprowadzenia konsultacji: 27 kwietnia 2022r. - 11 maja 2022r.
Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać:
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dep@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu
konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r., lub
za pośrednictwem poczty: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, 45-082 Opole (Departament Edukacji i Rynku
Pracy), lub osobiście w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy, Opole, ul. Piastowska 17 (budynek Instytutu Śląskiego) IIp., pok. 204.
Dokumenty podlegające konsultacjom:
projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy
stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych IV” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 20142020.
Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje:
Uchwała nr 6896/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2022r.
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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/chcepomoc#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”

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.
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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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Tu nas znajdziesz!
opolskie.pl / bazango.opolskie.pl

Masz inicjatywę skierowaną do innych NGO?
Napisz do nas celem zamieszczenia w kolejnym numerze:
bdo@opolskie.pl

