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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
Operator obszaru sport, czyli WZ LZS - zakończył nabór inicjatyw,
rozstrzygając rozdysponowanie całej puli na realizację
przedsięwzięć w ramach projektu „Opolskie dla młodzieży”!
Nadal można zgłaszać inicjatywy w obszarach: kultura,
młodzieżowe drużyny pożarnicze (powiaty: głubczycki, brzeski,
namysłowski, prudnicki) oraz ochrona środowiska.

Szczegóły: TUTAJ
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Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Znajdziesz nas również
na Instagramie oraz TikToku
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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 Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego
Przekaż babci, przekaż dziadkowi! Zarząd Województwo Opolskie, z inicjatywy Forum
Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, ogłosił IV Senioralny Wojewódzki
Konkurs Literacki pt. „Tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia w moim
dzieciństwie a dziś”.
W konkursie mogą wziąć udział seniorzy – mieszkańcy województwa opolskiego
powyżej 60. roku życia. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę pisemną
– mogą to być autorskie refleksje, opisy, sprawozdania, felietony itp. Praca konkursowa
nie powinna przekraczać objętości 4 stron maszynopisu w formacie A4.
Aby wziąć udział w konkursie, pracę w dwóch formach – papierowej i elektronicznej –
wraz z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Konkursu i załącznikiem nr 2 do Regulaminu
Konkursu (w dwóch egzemplarzach), należy dostarczyć do 30 września 2022 r.
do Sekretariatu Konkursu, którym jest Sekretariat Biuro Dialogu i Partnerstwa
Obywatelskiego UMWO (adres: Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 [bud. Instytutu Śląskiego,
II p., pok. 209], 45-081 Opole, tel. 77 44 67 847, e-mail: bdo@opolskie.pl) czynny w godz.
7:30-15:30.
Szczegóły: TUTAJ
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Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego

Z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Utonięciom,
członkowie Forum Młodzieży Samorządu Województwa
Opolskiego rozpoczęli konferencją prasową: kampanię
edukacyjno-świadomościową #BezpieczneWakacje.
W 2021 r. zanotowano w Polsce 408 utonięć. W samym
czerwcu i lipcu 2022 r. już 148. 3 dni sierpnia to już 3 tego
typu przypadki.
Zapis konferencji: TUTAJ
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
25 lat Programu Odnowy Wsi to świetna okazja do świętowania
i wsparcia cennych inicjatyw. Rozstrzygnięto także pierwszy
konkurs ofert w konkursie „Opolskie pszczoły”.
W ramach konkursu „25 lat Programu Odnowy Wsi w 2022 roku”
wsparcie na łączną sumę 200 tysięcy złotych otrzymało
22 podmioty. „Opolskie pszczoły” to konkurs nowy i odpowiedź
na głos opolskich pszczelarzy, którzy prężnie rozwijają kulturę
pszczelarską, dbają o dobrostan pszczół, środowisko ich życia
oraz dobrą jakość miodu i wosku.
Szczegóły: TUTAJ
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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.
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Rady na Odpady

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego
w trosce
o zdrowie mieszkańców województwa, wraz ze Stobrawskim
Centrum Medycznym w Kup, Opolskim Centrum Rehabilitacji
w Korfantowie i Centrum Terapii Nerwic w Mosznej, realizuje unijny
pilotażowy projekt pn. „Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi
wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim”.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa opolskiego,
którzy ukończyli 18 lat i odczuwają dolegliwości po przebytym
COVID-19. Co ważne, nie ma konieczności udokumentowania
przebytej choroby.
Zapisz się już dziś!
Szczegóły: TUTAJ
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Zdrowe Opolskie

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Zarząd Województwa Opolskiego, ogłasza konkurs ofert na powierzenie
w latach 2022-2024 realizacji zadania w obszarze zdrowia
publicznego „Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży” –
dotyczącego realizacji dla szkół ponadpodstawowych w województwie
opolskim zajęć edukacyjnych, profilaktycznych i pomocowych
adresowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki
zachowań ryzykownych.
Oferty wraz z kompletem załączników powinny być złożone zgodnie
z wzorem w nieprzekraczalnym terminie 9 września 2022 roku.

Szczegóły: TUTAJ
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PU ZWO

Marszałkowski Budżet Obywatelski
Druga połowa wakacji to czas na zgłaszanie zadań do 5. edycji
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego!
Podobnie, jak w poprzednich latach, do podziału na zadania
w pięciu subregionach, są 3 miliony złotych. Warto sięgnąć
po te pieniądze.
Zadania można zgłaszać od 1 sierpnia do 2 września. Jak zaznacza
marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, na tym etapie bardzo
ważna jest rzetelność i spełnienie wszystkich wymogów wynikających
z regulaminu.
Szczegóły: TUTAJ
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Samorząd Województwa Opolskiego
W ostatnim numerze czasopisma „Wspólnota” opublikowano
coroczny ranking zamożności samorządów, tym razem za lata
2019–2021. Województwo opolskie zajęło w nim wśród regionów 4.
miejsce – najwyższe w historii przygotowywania tych zestawień.
To świetny wynik!

Autorzy rankingu porównywali dochody budżetów samorządów
(bez dotacji celowych) i dzielili je przez liczbę ludności. W tym
zestawieniu regionów Opolskie znalazło się na czwartym miejscu,
z wynikiem 397,25 zł na jednego mieszkańca. To skok od
ubiegłego roku aż o 9 miejsc!
Szczegóły: TUTAJ
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Samorząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie z konsultacji
Opublikowano
sprawozdanie
mające
na
celu
podsumowanie
konsultacji
projektów
prawnych
w tym aktów normatywnych oraz aktów prawa
miejscowego z NGO w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej na rok 2021.
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Samorząd Województwa Opolskiego
Zarząd Województwo Opolskie podjął decyzję o zwiększeniu dotacji dla
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP na rzecz
termomodernizacji
Ośrodek
Szkoleniowy
Strażak
w
Turawie
o 150.000 zł. W sumie, dofinansowanie z #FunduszeUE wyniosło na ten cel:
1 mln 188 tys. zł.
W ośrodku zamontowana została pompa ciepła, docieplone ściany
zewnętrzne i stropodachy, wykonano instalację PV oraz zmodernizowane
zostało oświetlenie.
Przeprowadzone prace pozwolą w konsekwencji na zmniejszenie rocznego
zużycia energii, spadek emisji gazów cieplarnianych oraz zaoszczędzenie
energii cieplnej.
Szczegóły: TUTAJ
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Sprawozdanie

Samorząd Województwa Opolskiego
Ponad 16 600 000 zł przekazano dla NGO w 2021 roku!
Jest to rekordowa ilość pod względem środków, która 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.
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Sprawozdanie

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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Fundusze Europejskie
Zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich 2022
Tegoroczna edycja DOFE odbędzie się od 7 do 9 października.
Chcesz pochwalić się swoim projektem realizowanym z Funduszy Europejskich
przed całą Polską, a nawet Europą? Teraz masz na to szansę! Dni Otwarte
Funduszy Europejskich to świetna okazja, aby wypromować swój projekt i wymienić
się doświadczeniami z innymi Beneficjentami.
DOFE to coroczna impreza. To czas, kiedy małe i duże przedsiębiorstwa, a także
instytucje z całej Polski prezentują swoje funduszowe projekty. Jeśli realizowałeś
swoje przedsięwzięcie przy pomocy środków unijnych wypromuj się dzięki DOFE!
Co trzeba zrobić?
Zgłoś się przez jeden z dwóch prostych formularzy na stronie DOFE, w zależności czy
wybierzesz formę stacjonarną czy online:
https://www.dniotwarte.eu/dolacz-do-nas-formularz
Jak wypełnić formularz? Podpowiedź znajdziesz w panelu Beneficjenta! Załóż konto
i skorzystaj z poradnika.
Termin rejestracji upływa 31 sierpnia 2022 r.
Zapraszamy do udziału!
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Europejskie 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

