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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 
godz.16:00-17:00 

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/
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Tolerancja, zrozumienie, akceptacja i przeciwdziałanie 

dyskryminacji. Poprzez zabawę, wspólne spotkania czy 
kampanię wizerunkową organizacje pozarządowe  
z województwa opolskiego będą przeciwdziałać 
uprzedzeniom. 
 

To pierwsza edycja konkursu, organizowana przez zarząd 
województwa opolskiego dla organizacji pozarządowych, 
która ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji. Marszałek 
województwa opolskiego Andrzej Buła na ten cel przeznaczył 
100 tysięcy złotych. 

 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

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://www.facebook.com/ebo.opolskie
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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  

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://www.facebook.com/wbpopole/?__cft__[0]=AZUBOE0VjFsfUSw9wvjYwdirKMUephwVjlToBb0fSW0LsNilFMSCKHZa-sUNNpJjDmjF0e8tuISIQP0iXKVT_LYh0NneVAeuKMhyZMAqd8amKO3VwusTYLlAHMPs9_sbx5Kc_tC2sYu_WfhGNAifIAqbnjuy2f1ccd0U1059axXwkJrxLnPfY1IhxUOXTyBmjwY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/opolskie?__cft__[0]=AZUBOE0VjFsfUSw9wvjYwdirKMUephwVjlToBb0fSW0LsNilFMSCKHZa-sUNNpJjDmjF0e8tuISIQP0iXKVT_LYh0NneVAeuKMhyZMAqd8amKO3VwusTYLlAHMPs9_sbx5Kc_tC2sYu_WfhGNAifIAqbnjuy2f1ccd0U1059axXwkJrxLnPfY1IhxUOXTyBmjwY&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/choragiewopolska/?__cft__[0]=AZUBOE0VjFsfUSw9wvjYwdirKMUephwVjlToBb0fSW0LsNilFMSCKHZa-sUNNpJjDmjF0e8tuISIQP0iXKVT_LYh0NneVAeuKMhyZMAqd8amKO3VwusTYLlAHMPs9_sbx5Kc_tC2sYu_WfhGNAifIAqbnjuy2f1ccd0U1059axXwkJrxLnPfY1IhxUOXTyBmjwY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/StowarzyszenieOpolskieLamy/?__cft__[0]=AZUBOE0VjFsfUSw9wvjYwdirKMUephwVjlToBb0fSW0LsNilFMSCKHZa-sUNNpJjDmjF0e8tuISIQP0iXKVT_LYh0NneVAeuKMhyZMAqd8amKO3VwusTYLlAHMPs9_sbx5Kc_tC2sYu_WfhGNAifIAqbnjuy2f1ccd0U1059axXwkJrxLnPfY1IhxUOXTyBmjwY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Wojew%C3%B3dzkie-Zrzeszenie-Ludowe-Zespo%C5%82y-Sportowe-w-Opolu-BOZS-110386517472025/?__cft__[0]=AZUBOE0VjFsfUSw9wvjYwdirKMUephwVjlToBb0fSW0LsNilFMSCKHZa-sUNNpJjDmjF0e8tuISIQP0iXKVT_LYh0NneVAeuKMhyZMAqd8amKO3VwusTYLlAHMPs9_sbx5Kc_tC2sYu_WfhGNAifIAqbnjuy2f1ccd0U1059axXwkJrxLnPfY1IhxUOXTyBmjwY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Wojew%C3%B3dzkie-Zrzeszenie-Ludowe-Zespo%C5%82y-Sportowe-w-Opolu-BOZS-110386517472025/?__cft__[0]=AZUBOE0VjFsfUSw9wvjYwdirKMUephwVjlToBb0fSW0LsNilFMSCKHZa-sUNNpJjDmjF0e8tuISIQP0iXKVT_LYh0NneVAeuKMhyZMAqd8amKO3VwusTYLlAHMPs9_sbx5Kc_tC2sYu_WfhGNAifIAqbnjuy2f1ccd0U1059axXwkJrxLnPfY1IhxUOXTyBmjwY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/groups/1953775258243453/?__cft__[0]=AZUBOE0VjFsfUSw9wvjYwdirKMUephwVjlToBb0fSW0LsNilFMSCKHZa-sUNNpJjDmjF0e8tuISIQP0iXKVT_LYh0NneVAeuKMhyZMAqd8amKO3VwusTYLlAHMPs9_sbx5Kc_tC2sYu_WfhGNAifIAqbnjuy2f1ccd0U1059axXwkJrxLnPfY1IhxUOXTyBmjwY&__tn__=-UK-R
https://www.opolskie.pl/opolskie-dla-mlodziezy/
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Znajdziesz nas również  
na Instagramie oraz TikToku 

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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 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/
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Festiwal Muzyczny Święto Kwitnących Azalii w tym roku zapraszamy na 

cztery wyjątkowe koncerty, który odbędzie się we wnętrzach zamku  

w Mosznej. 

 

Festiwal cyklicznie organizowany jest od 1984 roku. Jego pomysłodawcą 

był Zbigniew Pawlicki. – Celem przedsięwzięcia jest propagowanie polskich, 

wybitnych artystów i kompozytorów, promocja najzdolniejszych muzyków  

z regionu oraz edukacja muzyczna społeczności lokalnej i przybywających 

do Mosznej turystów. Festiwal cieszy się dużym uznaniem w środowisku 

związanym z muzyką klasyczną. 

 

W tym roku zostanie on zainaugurowany 20 maja, a zakończy się 28 maja. 

 

Zarząd Województwa Opolskiego dofinansował wydarzenie kwotą 55 tys. zł.  

 

Więcej szczegółów:  Tutaj 

 Departament Kultury, Sportu i Turystyki 

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://mosznazamek.pl/aktualnosci/muzyczne-swieto-kwitnacych-azalii/
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20. Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę słońca”. Przez najbliższy 

weekend 21 – 22 maj, będzie można poznać ofertę turystyczną na około 

100 stoiskach. 

 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie turystyka lokalna.  

W jednym miejscu będzie można poznać ofertę turystyczną z całej Polski  

i zagranicy. Najliczniejsze prezentacje zapowiedziały województwa: 

mazowieckie, lubelskie, małopolskie oraz Darłowska Lokalna Organizacja 

Turystyczna. Zaprezentują się licznie gospodarstwa agroturystyczne czy 

flisacy pienińscy. 

 

Stowarzyszenie zapowiada liczne atrakcje, spotkania z podróżnikami, grę 

miejską, atrakcje dla dzieci, konkursy oraz podróże kulinarne i pokazy 

gotowania wraz z degustacją.     

 

Gwiazdą piątku będzie Barbara Kurdej-Szatan 

 

Zarząd Województwa Opolskiego dofinansował imprezę kwotą 98 tys. zł 

Województwo Opolskie 

 Departament Kultury, Sportu i Turystyki 

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://www.facebook.com/search/top?q=marsza%C5%82kowski bud%C5%BCet obywatelski
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Rusza kolejna edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. 

MARSZAŁKOWSKI KLUB SPORTOWY oraz WSPIERANIE NAJWYZSZYCH KLAS 

ROZGRYWKOWYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH. 

 

W trosce o opolskich sportowców kluby sportowe i organizacje pożytku 

publicznego działające na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, mogą 

startować w dwóch konkursach ofert Marszałkowski Klub Sportowy oraz 

Wspieranie Najwyższych Klas Rozgrywkowych w Grach Zespołowych. 

 

Chcemy wspierać opolskich sportowców oraz drużyny sportowe z naszego 

województwa, którzy regularnie odnoszą sukcesy nie tylko na arenie 

krajowej, ale także międzynarodowej. Jestem przekonany, że zachęceni ich 

przykładem sami wybierzemy się pobiegać lub pogramy z dziećmi w piłkę. 

Sport to zdrowie, a o zdrowie trzeba dbać! 

 

Łączna kwota na cel: 770 000 zł 

Termin:   08.06.2022  g.15:30 

Szczegóły: Tutaj 

 

 Departament Kultury, Sportu i Turystyki 

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/2022/05/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-pn-marszalkowski-klub-sportowy-w-2022-rokuskier/
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Biuro Sejmiku Województwa Opolskiego 

Powrót akcji samorządu wojewódzkiego #OpolskaFlagaŁączy, 

skierowanego do mieszkańców Opolszczyzny, instytucji, lokalnych 

samorządów oraz przedsiębiorców. 

 

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. 

 

Województwo Opolskie 

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://www.facebook.com/search/top?q=marsza%C5%82kowski bud%C5%BCet obywatelski
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 Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
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. 

http://www.opolskie.pl/
https://www.opolskie.pl/2022/02/zostaw-1-w-swoim-regionie/
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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 

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 

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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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/
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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 
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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/

