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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
"Opolskie dla młodzieży" - na start!
Inauguracja działań w ramach projektu odbyła się w iście letniej scenerii
ogrodów Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole.
To 600.00 zł na inicjatywy młodych ludzi w wieku 16-26. Jedynym warunkiem
jest zamieszkanie na terenie Województwo Opolskie.
We wszystkich formalnościach młodzieży pomogą wybrani operatorzy,
w zależności od obszaru:
• Ochrona środowiska - Chorągiew Opolska ZHP,
• Kultura - Stowarzyszenie Opolskie Lamy,
• Sport - Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu /
BOZS,
• Młodzieżowe drużyny pożarnicze - Grupa OSP powiatu KLB
Pomysły operatorom można zgłaszać już od poniedziałku!
Wszelkie szczegóły znajdziesz: TUTAJ
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Znajdziesz nas również
na Instagramie oraz TikToku

opolskie.pl

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

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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Przekaż zaprzyjaźnionym NGO
Już w najbliższą sobotę, 14 maja do północy opolskie instytucje kultury
otworzą
swoje
drzwi
na
wieczorne
zwiedzanie.
W tym roku nocna przygoda z muzeami przebiega pod intrygującym
hasłem MOC KULTURY.
Podczas tej wyjątkowej sobotniej nocy będzie można skorzystać również z
bezpłatnego autokaru, który będzie kursował pomiędzy muzeami. Rozkład
jazdy oraz dokładny program wydarzenia można znaleźć pod adresem.
14. Noc Muzeów w Opolu odbywa się pod patronatem honorowym
Marszałka Województwa Opolskiego.
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Przekaż zaprzyjaźnionym NGO
Powrót
akcji
samorządu
wojewódzkiego
skierowanego do mieszkańców Opolszczyzny,
samorządów oraz przedsiębiorców.

#OpolskaFlagaŁączy,
instytucji, lokalnych

Akcja ma na celu zjednoczenie wszystkich mieszkańców w małym
województwie, zbudowanie poczucia dumy z barw insygniów
województwa opolskiego i ich rozpowszechnienia.
Samorząd przygotował ponad 200 flag w barwach regionu, które zostaną
przekazane mieszkańcom i opolskim samorządom. Każdy, kto chciałby
otrzymać opolską flagę, może zgłosić się do Biura Sejmiku Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego.
Zachęcamy wszystkich do wstawiania zdjęć flagi województwa na media
społecznościowe z hasztagiem #OpolskaFlagaŁączy. Flagi są do odbioru w
Biurze Sejmiku Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, Opole. Można
również dzwonić pod numer 77 54 16 54.
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Przekaż zaprzyjaźnionym NGO
„Prezentacja i omówienie wyników badań problemów i potrzeb szkół województwa
opolskiego związanych ze zdrowiem psychicznym oraz z profilaktyką zachowań
ryzykownych młodzieży”
realizowane w ramach Opolskiego Forum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży.
Webinarium odbędzie się w komunikatorze Zoom w dniu 19 maja 2022 r. w godz.
13:00- 15:00. Poprowadzi je dr Michał Wanke - socjolog z Uniwersytetu Opolskiego.
Aby uczestniczyć w webinarium należy wejść TUTAJ. Link będzie aktywny około
10 min. przed godziną rozpoczęcia webinarium oraz w trakcie jego trwania.
Identyfikator spotkania: 863 0132 3920
Kod dostępu: 210814
Kontakt z organizatorami spotkania możliwy jest pod numerami telefonu 77 444 5509
lub 504 195 687 oraz emailem j.ruszczewski@opolskie.pl .
Materiały: Tutaj
Materiały Dodatkowe: Tutaj, Tu oraz Tutaj
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Samorząd Województwa Opolskiego
Harmonogram spotkań w ramach akcji #ZaczytaneOpolskie na najbliższy
tydzień:
19 MAJA
Spotkanie z Olgą Rudnicką
godz. 16.30, Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Lubszy
godz. 18.30, Namysłowski Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Namysłowie
20 MAJA
Spotkanie z Olgą Rudnicką
godz. 17.00, Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskim
21 MAJA
Spotkanie z Robertem J. Szmidtem
godz. 16:00 namiot w ogrodzie WBP
24 MAJA
Spotkanie z Krzysztofem Story
godz. 18.00, namiot w ogrodzie WBP
Prowadzenie: Monika Ostrowska
25 MAJA
Spotkanie z Krzysztofem Story
godz. 18.00, Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Dobrzeniu
Wielkim.
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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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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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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
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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

