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opolskie.pl bazango.opolskie.pl  

„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


opolskie.pl Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

 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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 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 w 2022 roku przeznacza się kwotę 400 000,00 zł. 

 
Termin: 08.07.2022 r. 
Szczegóły:  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://bip.opolskie.pl/2022/06/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wsparcia-rozwoju-instytucjonalnego-i-infrastrukturalnego-w-2022-roku-skierowany-do-organizacji-pozarzadowych-i-innych-uprawnionych-po-2/
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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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Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Rozstrzygnięto pięć konkursów w ramach Marszałkowskiego Budżetu 

 ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa 

Opolskiego na 2022 r. w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego są to: 
 
OSP – Nasze wyszkolenie Waszym bezpieczeństwem 
 
Lokalni-Aktywni” wspólne spędzanie czasu – bezpieczeństwo – integracja mieszkańców gminy 
Nysa 
 
Organizacja Wojewódzkiego Spotkania MDP, zawodów biegowych, publikacja dziejów jednostek 
OSP 
 
Od młodzika do naczelnika – rozwój bezpieczeństwa w Powiecie Oleskim 
 
Aktywni przekraczają granice 
 
 
 

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

http://www.opolskie.pl/
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/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-pn-osp-nasze-wyszkolenie-waszym-bezpieczenstwem-w-ramach-marszalk/
https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-pn-osp-nasze-wyszkolenie-waszym-bezpieczenstwem-w-ramach-marszalk/
https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-pn-osp-nasze-wyszkolenie-waszym-bezpieczenstwem-w-ramach-marszalk/
https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-pn-osp-nasze-wyszkolenie-waszym-bezpieczenstwem-w-ramach-marszalk/
https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-pn-lokalni-aktywni-wspolne-spedzanie-czasu-bezpieczenstwo/
https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-pn-lokalni-aktywni-wspolne-spedzanie-czasu-bezpieczenstwo/
https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-pn-lokalni-aktywni-wspolne-spedzanie-czasu-bezpieczenstwo/
https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-pn-lokalni-aktywni-wspolne-spedzanie-czasu-bezpieczenstwo/
https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-pn-lokalni-aktywni-wspolne-spedzanie-czasu-bezpieczenstwo/
https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-pn-lokalni-aktywni-wspolne-spedzanie-czasu-bezpieczenstwo/
https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-pn-lokalni-aktywni-wspolne-spedzanie-czasu-bezpieczenstwo/
https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-pn-lokalni-aktywni-wspolne-spedzanie-czasu-bezpieczenstwo/
https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-pn-lokalni-aktywni-wspolne-spedzanie-czasu-bezpieczenstwo/
https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-pn-lokalni-aktywni-wspolne-spedzanie-czasu-bezpieczenstwo/
https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-pn-organizacja-wojewodzkiego-spotkania-mdp-zawodow-biegowych-publikacja-dziejow-je/
https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-pn-organizacja-wojewodzkiego-spotkania-mdp-zawodow-biegowych-publikacja-dziejow-je/
https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-pn-od-mlodzika-do-naczelnika-rozwoj-bezpieczenstwa-w-powiecie-oleskim/
https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-pn-od-mlodzika-do-naczelnika-rozwoj-bezpieczenstwa-w-powiecie-oleskim/
https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-pn-od-mlodzika-do-naczelnika-rozwoj-bezpieczenstwa-w-powiecie-oleskim/
https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-pn-od-mlodzika-do-naczelnika-rozwoj-bezpieczenstwa-w-powiecie-oleskim/
https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-pn-aktywni-przekraczaja-granice-ii-edycja-w-ramach-marsz/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Elektroniczny formularz dla projektu Opolskie dla Młodzieży  
 
Projekt Opolskie dla Młodzieży jest przeznaczony dla grup 

młodych osób w wieku 16-26 lat, mieszkających na terenie 
województwa opolskiego, składającej się z co najmniej 5 osób. 
Jedna osoba może należeć tylko do jednej grupy składającej 
wniosek o realizację inicjatywy. 
 

Pomysły na inicjatywę można składać on-line oraz osobiście 
składając oferty do odpowiednich organizacji  

Formularz zgłoszeniowy 

http://www.opolskie.pl/
https://www.opolskie.pl/2022/06/masz-pomysl-zglos-inicjatywe-do-projektu-opolskie-dla-mlodziezy/
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 

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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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). 

Samorząd Województwa Opolskiego 

http://www.opolskie.pl/
https://www.opolskie.pl/
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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Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

380 000 zł dla Marszałkowskich Talentów  
 
Podczas Święta Województwa Opolskiego, 19 czerwca w Mosznej,  50 twórców z 
różnych dziedzin kultury i sztuki otrzymało stypendia Marszałkowskie Talenty. 
Dzięki nim będą mieli okazję do realizacji swoich artystycznych projektów 
m. in. twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad 
zabytkami. 
 
Stypendia w kwocie 7 600 złotych, otrzymało aż 50 osób (w ubiegłym roku było 
to 30 stypendiów). Stypendia przyznawane są na realizację określonego 
przedsięwzięcia odbywającego się na obszarze województwa opolskiego lub 
będącego istotnym dla jego mieszkańców. 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/opolskimagnes/
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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Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

W Mosznej 19 czerwca tysiące Opolan i turystów uczestniczyło w Święcie 
Województwa Opolskiego, organizowane po pandemicznej przerwie. 
 
Na gości czekało także mnóstwo atrakcji, dla całych rodzin, dla starszych i 
młodszych – były stoiska tematyczne, przygotowane przez jednostki samorządu 
województwa, przez regionalne organizacje i stowarzyszenia, była strefa zabaw, 
były warsztaty, gry i pokazy. Jak podkreślali uczestnicy, było smacznie, wesoło, 
zdrowo, bezpiecznie i atrakcyjnie. 
 
Również odbył się przegląd artystycznych twórczości ośrodków kultury w regionie 
„Opolskie Szmaragdy”, a w tym roku także z wręczeniem stypendiów 
„Marszałkowskie Talenty”. 
 
 

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

http://www.opolskie.pl/
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
https://www.facebook.com/opolskimagnes/
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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.  

Relacja z wydarzenia 

http://www.opolskie.pl/
https://www.opolskie.pl/2022/06/pieniadze-pomagaja-w-sportowych-zwyciestwach/
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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Przekaż zaprzyjaźnionym NGO 

Konkurs dla entuzjastów  wycieczek rowerowych 
 
Masz ulubione trasy na weekend i urlop? A może do pracy jeździsz rowerem? Jeśli 
tak - weź udział w konkursie i podziel się z nami swoją ulubioną trasą rowerową! 
 
To już druga edycja konkursu rowerowego organizowanego przez serwis 
transportowy Clicktrans. Wyniki pierwszej edycji znajdziesz tutaj. Pandemia wielu 
z nas zachęciła do eksplorowania najbliższej okolicy i poznawania uroków 
własnego regionu, a nie tylko dalekich krajów. Podziel się ulubioną trasą 
rowerową odkrytą w regionie. 
 
Szczegóły: Tutaj 
Termin: 15 Lipca 2022 

Clicktrans 

http://www.opolskie.pl/
https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-opolskie-2-edycja
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-opolskie
https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-opolskie-2-edycja
https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-opolskie-2-edycja
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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 

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 

http://www.opolskie.pl/
https://firr.org.pl/projekty/krajowe/mocna-ngo/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://firr.org.pl/projekty/krajowe/mocna-ngo/
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Departament Ochrony Środowiska 

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. 
 

Rady na Odpady 

http://www.opolskie.pl/
https://www.opolskie.pl/mamy-rady-na-odpady/
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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Samorząd Województwa Opolskiego 

Ponad 16,600,000 zł przekazano dla NGO w 2021 roku! 
 
Jest to rekordowa ilość pod względem środków została 
przeznaczona na realizację Programu Współpracy Samorządu 
Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.  
 

Wszystkie informacje dotyczące ilości , zasad czy form współpracy 
można przeczytać w Sprawozdaniu, w którym przystępnie opisano 
cały Program Współpracy. 
 

Sprawozdanie 

http://www.opolskie.pl/
https://bip.opolskie.pl/2022/05/sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-2021-roku/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/


opolskie.pl 

 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/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 

 

Caritas Polska 

 

FUNDACJA „NASZ WYBÓR” 

 

POLSKA MISJA MEDYCZNA 

 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ 

Zbiórka na pomoc humanitarną, nr rachunku bankowego 

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

 

https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina
https://www.facebook.com/184965671567736/posts/5179292642134989/
https://tiny.pl/9l8mb
https://pmm.org.pl/chce-pomoc


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/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
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 

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/
mailto:agnieszka.staszkow-bularz@o2.pl
mailto:agnieszka.staszkow-bularz@o2.pl
mailto:agnieszka.staszkow-bularz@o2.pl


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/

