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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 
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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/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://opolskie-pl.zoom.us/j/7525569986?fbclid=IwAR0e9jrdPLcif31gqy4C10_LDEX-dziH0emy9sNLD5WTreclXTn9Kr8qfbQ#success
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 Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego 
Opolscy żacy już po rozpoczęciu roku akademickiego. Chodzi oczywiście o studentów uniwersytetów 

trzeciego wieku!  
 

Konferencja pt.: "Zdrowy i świadomy senior"*, z inicjatywy Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja 

Buły oraz Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego - po raz pierwszy uroczyście 

zainaugurowała powakacyjną aktywność słuchaczy UTW.  

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele aż 17 uczelni z Regionu! To znakomite przestrzenie do 

kształcenia ustawicznego, zlokalizowane w każdym z powiatów - blisko codziennych spraw seniorów. 

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli członkowie Śląskiej Rady ds. Seniorów.  

• 120 słuchaczek i słuchaczy powitały: Zuzanna Donath-Kasiura - Wicemarszałek Województwa 

Opolskiego i Przewodnicząca FSSWO, Pani Leokadia Kubalańca. Uczestnicy konferencji mieli 

przyjemność wysłuchać wykładu Pana doktora Piotra Sikory, badacza społecznego funkcjonowania 

osób starszych, redaktora naczelnego czasopisma Empowerment Senior. Głos zabrały także Panie  

z Fundacji Kto To - Zrozumieć Alzheimera, która zajmuje się szerzeniem świadomości w kwestii choroby 

Alzheimera i oswajaniem niełatwego tematu tej ciężkiej choroby. Nie ma jednak co ukrywać, że 
show skradły występy zespołu RETROspekcja!  

Wspaniałe wykonania znanych i lubianych piosenek, piękne stroje sceniczne i przećwiczone układy 

taneczne sprawiły, że publiczność bawiła się doskonale.  

Podczas wydarzenia goście mieli również okazję porozmawiać z przyszłymi lekarzami - studentami 

kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim. Mamy nadzieję, że wszyscy goście opuścili konferencję  

w dobrych nastrojach, naładowani pozytywną energią na cały rok akademicki! 

 

* Konferencja została zorganizowana przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej w ramach realizacji 

zadania publicznego pt. „Zdrowy i świadomy Senior”, sfinansowanego ze środków Samorządu 

Województwa Opolskiego. Organizatora wsparli: Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO, 

Departament Edukacji UMWO oraz departament zdrowia UMWO. 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
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 Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego 

Członkinie i członkowie Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego wraz  
z zaprzyjaźnionymi seniorami uczestniczyli w kolejnej wycieczce organizowanej przez 
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu w ramach projektu 
„Turystycznie po Opolszczyźnie” do Brzegu i Małujowic. W Brzegu z przewodnikiem 
zwiedzili Zamek Piastów Śląskich, będący historyczną siedzibą książąt brzeskich. Zamek 
został przekształcony w stylu renesansowym z gotyckiego zamku warownego. 
 
Obejrzeli  aktualne wystawy i wystawę kresowian. 
Zwiedziliśmy także kościoły w Brzegu podziwiając gotycki kościół Św. Mikołaja  
i barokowy kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. 
 
Następnie udali się do Małujowic, gdzie zwiedzili gotycki kościół pod wezwaniem św. 
Jakuba, powstały ok. 1250 r. W kościele znajdują się polichromie obrazujące sceny  
ze starego i nowego testamentu. Polichromie robią duże wrażenia  
na odwiedzających, zachwycają kolorystyką i kunsztem wykonawcy. 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
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, 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 
 

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/
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/
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 Departament Sportu i Turystyki UMWO 

Kolejne pakiety piłkarskie w postaci sprzętu sportowego trafią w ten weekend  
do drużyn z naszego regionu, które uzyskały awans w swojej klasie rozgrywkowej  
w sezonie 2021/2022.  
 
Zarząd województwa zakupił wiele takich pakietów i właśnie są one 
przekazywane zawodnikom. W ten weekend Zbigniew Kubalańca, Wicemarszałek 
Województwa Opolskiego odwiedzi z nimi kluby: MKS Tułowice, LKS Polonia 

Karłowice, LKS"SILESIUS"KOTÓRZ MAŁY i LZS Gazownik Wawelno. 

Samorząd Województwa Opolskiego 

http://www.opolskie.pl/
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/
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Samorząd Województwa Opolskiego 
Marszałek Województwa Opolskiego ogłosił dwa konkursy – konkurs plastyczny  
pn. „Drugie życie odpadów” oraz konkurs na reportaż pn. „Dzień Ziemi – sprzątam i dbam 
o moją najbliższą okolicę”. Konkursy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – łącznie 
złożono 263 prace plastyczne oraz 43 reportaże! 
 
Informujemy, iż nagrody główne w obydwu konkurach (I-III miejsce) zostaną wręczone 
podczas uroczystej gali, która została zaplanowana na 16 listopada br. 
A oto kilka informacji o konkursach: 
KONKURS PLASTYCZNY – DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW: 
Złożone do oceny zostały 263 prace plastyczne w następujących kategoriach: 
Dzieło sztuki prace plastyczne INDYWIDUALNE klas I-III – 77 prac; 
Dzieło sztuki prace plastyczne ZBIOROWE klas I-III – 19 prac; 
Sztuka użytkowa prace plastyczne INDYWIDUALNE klas IV-VII – 130 prac; 
Sztuka użytkowa prace plastyczne ZBIOROWE klas IV-VII – 37. 
Łącznie nagrody za miejsca I-III otrzymają 62 osoby, a wyróżnionych zostanie 166 osób. 
KONKURS NA REPORTAŻ: DZIEŃ ZIEMI – SPRZĄTAM I DBAM O MOJĄ NAJBLIŻSZĄ OKOLICĘ: 
Złożone do oceny zostały 43 prace konkursowe. 
Łącznie nagrody za miejsca I-III przyznano dla 17 osób, a wyróżnionych zostało 206 osób. 
Projekt “MAMY RADY NA ODPADY – kampania edukacyjna na terenie województwa 
opolskiego” współfinansowany jest z RPO WO 2014-2020. 

Samorząd Województwa Opolskiego 
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Info trzeciego sektora 

Kolejny Festiwal Wolontariatu „Impuls”! Jak co roku w planie mamy sporo szkoleń, warsztatów i spotkań na 

temat wolontariatu, ale też skutecznej pomocy wolontariackiej w praktyce. W tym roku podzieliliśmy go na 

kilka dni tematycznych. Nie zabraknie też sprawdzonych w poprzednich latach Otwartych Wolontariatów.  

W dniach 17-21.10.2022 r. w Opolu odbędą się takie wydarzenia jak: 

- Dwudniowe Forum Wolontariatu Województwa Opolskiego, 

- Profilaktyka poprzez wolontariat, 

- Dzień Talentów, 

- Wolontariackie After Party, 

- Otwarte Wolontariaty - to sprawdzona forma, która świetnie działała przy poprzednich edycjach. Uczestnicy 

będą mogli spróbować swoich sił w wolontariacie w wybranych organizacjach - właśnie w czasie trwania 

Festiwalu. Każdy może sprawdzić, czy takie działania są właśnie dla niego i czy się w nich dobrze czuje. Jest to 

też okazja dla organizacji, aby zachęcić kolejne osoby do działania w ich szeregach. Liczymy, że taki 

początek, zapoznanie się - będą właśnie Impulsem do podjęcia dłuższej współpracy. 

 

Dodatkowo szykujemy liczne warsztaty, debaty, szkolenia i spotkania – szeroko powiązane z tematem 

wolontariatu. Krótko mówiąc, Festiwal ma z jednej strony zachęcić do angażowania się w wolontariat,  

a z drugiej - wspierać obecnych wolontariuszy i wzmacniać ich koordynatorów. 

Wszystkie spotkania odbędą się na terenie miasta Opola w różnych lokalizacjach. 

Szczegółowe informacje, zapisy oraz program Festiwalu Wolontariatu Impuls – https://iskra.opole.pl/ 

oraz na profilu: https://www.facebook.com/opolskiecentrumwolontariatu 

  

Dwudniowe Forum Wolontariatu Województwa Opolskiego i Otwarte Wolontariaty finansowane są ze środków 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w 2022 r. 
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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/

