newsletter NGO #54

bazango.opolskie.pl

bdo@opolskie.pl

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

Zapraszamy serdecznie do konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu
Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2023 rok z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.
z 2022 r. poz. 1327).
Termin przeprowadzenia konsultacji: 9 września 2022 r. – 22 września 2022r.
Szczegóły: TUTAJ
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Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
To już XIV edycja Konkursu „Opolska Niezapominajka”,
którego celem jest uhonorowanie najlepszej organizacji
pozarządowej z siedzibą lub działającą na terenie
województwa
opolskiego,
promocja
najlepszych
pomysłów realizacji zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe oraz wzmocnienie ich wizerunku.
Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy
składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie
od dnia 02.09.2022 r. do dnia 19.09.2022 r.
Szczegóły: TUTAJ
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Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Celem konkursu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego” jest
wyróżnienie osoby fizycznej działającej na rzecz dobra wspólnego
oraz promującej postawy prospołeczne na obszarze województwa
opolskiego. Ten zaszczytny tytuł zostanie wyłoniony wśród
aktywnych, pełnoletnich mieszkańców Województwo Opolskie,
podejmujących nieodpłatnie działania na rzecz innych osób,
swojego najbliższego otoczenia, którzy swoim zaangażowaniem
działają na rzecz zmiany, na której zyskuje środowisko lokalne,
walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im zapobiegają.
Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać
w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie od dnia 02.09.2022 r.
do dnia 19.09.2022 r.
Szczegóły: TUTAJ
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Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
odczas VII. posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Opolskiego V. kadencji, podjęto aż sześć uchwał:
1) w sprawie wskazania przedstawiciela Rady do Wojewódzkiego Zespołu
Koordynacji,
2) w sprawie wskazania przedstawicieli Rady do kapituły konkursu "Opolskiej
Niezapominajki 2021",
3) w sprawie wskazania przedstawicieli do kapituły konkursu "Społecznika Roku
Województwa Opolskiego 2021",
4) w sprawie zaopiniowania projektu Programu Współpracy Samorządu
Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2023 r.,
5) podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmik
Województwa Opolskiego dot. wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych
w art. 42 Karty Nauczyciela, rozliczania wymiaru godzin nauczycieli o różnym planie
zajęć w ciągu roku oraz zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela dla dyrektorów, zastępców i innych
pełniących kierownicze stanowiska,
6) podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały sejmikowej,
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu.
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Znajdziesz nas również
na Instagramie oraz TikToku
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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 Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego
W dniu 16 września 2022 r., w s. im. Orła Białego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
odbyła się uroczysta premiera promocja tomiku pt.:
„Zapiski obecności”.
To wydanie zawierające wszystkie wyróżnione prace
w Wojewódzkim Senioralnym Konkursie Literackim
w latach 2019-2021.
Szczegóły: TUTAJ
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Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego

Zapraszamy serdecznie na spotkanie autorskie Pani
Teresy Zielińskiej, członkini Forum Seniorów
Samorządu
Województwa
Opolskiego
do
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu!
Szczegóły: TUTAJ
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Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie kultury !
Już od 16 sierpnia 2022 roku można zgłaszać kandydatury do nagród marszałka w dziedzinie kultury.
Na kandydatów do nagród dla animatorów i twórców kultury oraz do nagród za wydarzenie muzealne
czekamy do 30 września, na kandydatury do nagrody im. Karola Miarki – przez najbliższy miesiąc.
Kandydatów można zgłaszać w następujących kategoriach:
• Nagrody dla animatorów i twórców kultury
• Nagroda za wydarzenie muzealne
• Nagroda im. Karola Miarki

Więcej szczegółów: TUTAJ
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Opolski Magnes

Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej
uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E.
Smołki w Opolu.
Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową
w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do
zgłaszania uwag/ propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa
Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu.
Termin przeprowadzenia konsultacji: 9 września 2022 r. – 23 września 2022r.
Szczegóły: TUTAJ oraz bezpośrednio w DKD tel. 77 4429 339

opolskie.pl
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Departament Edukacji i Rynku Pracy
Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia:
a) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela, a także
nauczycieli szkół zaocznych oraz pedagogów i doradców zawodowych,
b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli,
których plan jest ustalany różnie w różnych okresach roku szkolnego,
c) zasad udzielania i rozmiary zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem lub zajmującego
inne kierownicze stanowisko.

Termin przeprowadzenia konsultacji: 9 września 2022 r. – 23 września 2022r.
Szczegóły: TUTAJ oraz bezpośrednio w Departamencie Edukacji tel. 77 44 67 837
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Departament Edukacji i Rynku Pracy

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

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
Ideą organizowanego od 6 lat wspólnie przez Samorząd
Województwa Opolskiego z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów
konkursu „Fundusz sołecki -najlepsza inicjatywa” jest aktywizacja
społeczności wiejskiej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez
podejmowanie
inicjatyw
służących
wzmocnieniu
integracji
mieszkańców oraz korzystnie wpływających na warunki życia na wsi.
I miejsce – Ciepielowice gm. Dąbrowa za projekt pn. „Teren
sportowo-Rekreacyjny w Ciepielowicach- zielono, kompleksowo i
funkcjonalnie” – nagroda w wysokości 7 000 zł
II miejsce – Górka Prudnicka gm. Biała za projekt remontu budynku
gminnego wraz z zagospodarowaniem w miejscowości Górka
Prudnicka – 5 000 zł
III miejsce – Piotrówka gm. Jemielnica za projekt pt. Izba pamięci wsi
Piotrówka – 3 000 zł
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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, 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 - TUTAJ
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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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Samorząd Województwa Opolskiego

Info trzeciego sektora
W dniach 17-21 października 2022 r. Fundacja Geko organizuje w Opolu kolejną edycję Festiwalu
Wolontariatu "Impuls". Będzie to okazja do wymiany wolontariackich doświadczeń, spróbowania wolontariatu
w praktyce, ale też wzajemnego doskonalenia się czy też dialogu na rzecz wzmacniania naszych społecznych
działań.
Fundacja zaprasza do uczestnictwa w Festiwalu wszystkie chętne organizacje pozarządowe i instytucje. Przez
poniższą ankietę zachęcają do:
- zgłoszenia zapotrzebowanie na dedykowane szkolenie/warsztaty dla Waszej organizacji,
- współorganizowania z nami Festiwalu i zgłoszenia swojej oferty zajęć do przeprowadzenia w ramach
festiwalu (my organizujemy promocję i rekrutację),
- zorganizowania w ramach festiwalu "Otwartych Wolontariatów".
Formularz zgłoszeniowy: TUTAJ

Info trzeciego sektora
Jubileusz dwudziestolecia świętuje Kluczborsko Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna. Wokół niej gromadzi
się 57 podmiotów świadczących usługi hotelarskie, propagujących agroturystykę, regionalną kuchnię,
pszczelarstwo, a także wina i lokalne browarnictwo. Do KOLOT należą również miasta, gminy i wsie.
Szczegóły: TUTAJ

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

