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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

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego ogłasza otwarty
konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
wsparcia
rozwoju
instytucjonalnego
i infrastrukturalnego w 2022 roku skierowany do organizacji
pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów.
Na realizację zadań publicznych w ramach ogłaszanego
konkursu przeznacza się kwotę 400.000 zł.
Termin: 08 lipca 2022 r.
Szczegóły: Tutaj
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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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Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
"Opolskie dla młodzieży" – trwa nabór ofert przez operatorów!
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
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Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Młodzi w Hambach o Demokracji
W dniach 8-10 czerwca przedstawiciele Forum Młodzieży
Samorządu Województwa Opolskiego oraz młodzieżowych rad z
naszego regionu uczestniczyli w ramach zaproszenia Fundacji
im. Friedricha Eberta – w międzynarodowych warsztatach
zakończonych konferencją pt. Hambach Democracy Dialogue
2022.
Opolska młodzież pracowała w międzynarodowych grupach z
rówieśnikami z krajów Porozumienia Czterostronnego oraz z
Węgier i Litwy. Konferencja podsumowująca zainicjowała
dyskusję młodzieży z ekspertami z całej Europy.
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Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego

Milion złotych w tym roku przeznaczono z budżetu województwa
na organizowane przez instytucje i stowarzyszenia wydarzenia
kulturalne.
Dni kultury, inscenizacje historyczne, imprezy dla dzieci,
mistrzostwa mażoretek, festiwale piosenek, plenery malarskie,
imprezy dla seniorów czy festiwal muzyki reggae i wiele innych
imprez, które będą organizowane w ramach
umowy
z Marszałkiem Województwa Opolskiego.
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Departament Sportu i Turystyki
Finansowanie dla opolskich sportowców
162 sportowców z województwa opolskiego otrzymało od
marszałka województwa stypendia. Przyznawane są one
zawodnikom w sportach indywidualnych, drużynowych
i zespołowych olimpijskich oraz nieolimpijskich jako wyraz
uznania dla ich osiągnięć w danym sporcie. Ogólna pula
wyniosła w tym roku rekordowe 700 tysięcy złotych.

W efekcie przyznano stypendia w trzech kategoriach: „nadzieje
olimpijskie”) – 6 stypendystów, sport olimpijski – 143 stypendystów
oraz sport nieolimpijski – 13 stypendystów.
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Samorząd Województwa Opolskiego
6 milionów 300 tysięcy złotych przeznaczono na realizację
pomysłów w ramach II. edycji Europejskiego Budżetu
Obywatelskiego.
2450 mieszkańców województwa opolskiego skorzysta ze szkoleń
w ramach drugiej edycji Europejskiego Budżetu Obywatelskiego.
Po uwzględnieniu głosu mieszkańców do realizacji zakwalifikowano
25.
Obszary, w których mieszkańcy Opolszczyzny nabędą nowe
kwalifikacje
i kompetencje, można podzielić na :
• szkolenia zawodowe (12),
• zdrowie i bezpieczeństwo (10),
• trenerzy i sport (3).
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Biuro Sejmiku Województwa Opolskiego
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
W tą niedziele 19 czerwca odbędzie się Święta Województwa
Opolskiego, w parku w Mosznej o godzinie 14:00 rozpocznie się
festiwal.
W programie
Festiwal Twórczości Artystycznej „Opolskie
Szmaragdy”, czyli prezentacje artystów z całego regionu oraz gala
wręczenia stypendiów „Marszałkowskie Talenty” i ich występy, czyli
zdolni Opolanie, zdobywający muzyczne sceny w Polsce.
A wokół sceny będą atrakcje dla całych rodzin – m.in. „Opolskie
ze smakiem” i inne stoiska tematyczne, strefa zabaw, warsztaty, gry
i pokazy.
Występy
na
scenie
i Karol Strasburger.
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Przekaż zaprzyjaźnionym NGO
„Mocna NGO” Ogólnopolski szkolenia w zakresie audytu z certyfikatem
Projekt „Mocna NGO” ma na celu wzmocnienie potencjału
instytucjonalnego oraz eksperckiego w zakresie upowszechniania idei
dostępności.
Uczestnicy wykonają Pilotażowe audyty dostępności w trzech obszarach
(cyfrowym, architektonicznym oraz informacyjno-komunikacyjnym).
Przeprowadzenie audytu pozwoli sprawdzić zdobytą podczas szkolenia
wiedzę.
Organizacje zainteresowane udziałem w Projekcie, mogą zgłaszać się
poprzez wysłanie uzupełnionego Formularza zgłoszeniowego lub drogą
mailową.
Szczegóły: Tutaj
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Przekaż zaprzyjaźnionym NGO
Ekologiczne warsztaty dla dzieci i młodzieży w Muzeum Wsi
Opolskiej i Muzeum Śląska Opolskiego.
Trwają aż do
października
w trakcie warsztatów w ramach projektu „Mamy rady na
odpady”
zorganizowanych
przez
urząd
marszałkowski
województwa opolskiego. – Co dobrego można zrobić z obierek
z jabłek? Jak ograniczyć używanie plastiku w gospodarstwie
domowym? Do jakiego kubła wyrzucamy papier, a do jakiego
szkło? Na te pytania odpowiedzi odnajdą młodzi w trakcie
warsztatów „Ogryzek i pestka. Zero waste”. Gra organizowana
jest w zabytkowych wnętrzach kamienicy czynszowej w Muzeum
Śląska Opolskiego.
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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

Województwo Opolskie

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

