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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
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

 
Meeting ID: 752 556 9986 

Passcode: doradztwo 

godz.16:00-17:00 
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://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/szkolenia-i-konsultacje-dla-ngo/
https://www.opolskie.pl/szkolenia-i-konsultacje-dla-ngo/
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

 
Meeting ID: 823 9766 0317 

Passcode:  093122 
godz.14:00-15:00 
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://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie/photos/a.1206168212848383/2796692623795926
https://www.facebook.com/ebo.opolskie/photos/a.1206168212848383/2796692623795926


opolskie.pl Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Miło nam poinformować, że "Program Współpracy Samorządu 
Województwo Opolskie z organizacjami pozarządowymi  
na 2023r.", przygotowany przez Biuro Dialogu i Partnerstwa 
Obywatelskiego UMWO, JEDNOGŁOŚNIE został przyjęty przez 
Sejmik Województwa Opolskiego podczas ostatniej sesji!  
 

Link do programu zamieszczonego w Biuletynie Informacji 
Publicznej – TUTAJ 
 
Dziękujemy wszystkim radnym wojewódzkim za zaufanie! 

 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

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/2022/10/program-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-2023-rok/?fbclid=IwAR1k8Pb4oSJq5c_5u-xp1faX1nPdDE-IDQRQ1rwom6tAjcAKDAfPoMOvkwk
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Z inicjatywy Marszałka Województwo Opolskie Andrzeja 
Buły, na Pl. Wolności w Opolu można podziwiać wystawę pt. 
"OSP dawniej i dziś". Powstała ona na pamiątkę 100. 
rocznicy powstania Ochotniczych Straży Pożarnych.   
 
Uroczystego otwarcia dokonali: radny wojewódzki Robert 

Węgrzyn, dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa 
Obywatelskiego UMWO Barbara Kamińska oraz 
wicedyrektor Aleksandra Zwarycz. 
 

Szczegóły: TUTAJ 

https://www.facebook.com/opolskie/videos/637333944609533
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.facebook.com/opolskie/videos/637333944609533


opolskie.pl RDPPWO 

 Rada Działalności Pożytku Publicznego WO 

X posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego 
Województwa Opolskiego w całości zostało poświęcone 
kwestii wyborów przedstawicieli trzeciego sektora do 
komitetów monitorujących programy polityki spójności UE  

na lata 2021-2027. 
 

Więcej: TUTAJ 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/RDPPWO
https://www.facebook.com/RDPPWO
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.facebook.com/2195637347356779/posts/3241434699443700/
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 Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego 

W imieniu Przewodniczącej Forum Seniorów 

Samorządu Województwa Opolskiego, Pani Leokadii 

Kubalańcy, zapraszamy do eteru!  

 

Już 14 listopada o godz. 10:00 Pani Przewodnicząca  

na antenie Radio Opole 2 Kultura opowie o tomiku 

"Zapiski obecności"! 

 

Szczegóły: TUTAJ 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/forumseniorowopolskie
https://www.facebook.com/forumseniorowopolskie
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=421804446807125&id=100069327192841


opolskie.pl Opolskie dla edukacji 

 Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO 

Chcesz, aby to Twoje logo znalazło się na gadżetach promocyjnych, m.in. 

torbach, koszulkach, notesach, itp.? Stwórz projekt logo „Młode Opolskie”, 

które pokaże moc młodzieży, ogrom jej pomysłów, aktywność i otwartość. 

Pierwszą nagrodą, w konkursie skierowanym do uczniów szkół 

ponadpodstawowych województwa opolskiego, jest wybór projektu do 

realizacji. Poza tym czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Na pomysły 

czekamy do 14  listopada br. 

 

Szczegóły: TUTAJ 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/Opolskiedlaedukacji
https://www.facebook.com/Opolskiedlaedukacji
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/2022/10/mlode-opolskie-konkurs-dla-mlodych-na-projekt-logotypu/?fbclid=IwAR1NWAFarKrNExLljUBkgT08wn1R26zfbb3HjGFOA0InkD7CiC_RE6s4Aic


opolskie.pl 

 Samorząd Województwa Opolskiego 

Samorząd Województwa Opolskiego 

Zgodnie z regulaminem oraz harmonogramem 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Opolskiego publikujemy ostateczną listę zadań 
dopuszczonych do głosowania w ramach 5. edycji 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. 

 
Do głosowania dopuszczonych zostało 28 zadań. Głosowanie 
rozpoczęło się od 20 października i potrwa do 10 listopada. 
 
Formularz głosowania: TUTAJ 

http://www.opolskie.pl/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.facebook.com/opolskie/videos/429563059262205
https://glosowanie.opolskie.pl/?fbclid=IwAR3ULOhzxYY5wus57BCYUysk5wOTU6ODjEh_x8qImLx_J2uITSSMnvoYkH8
https://budzet.opolskie.pl/


opolskie.pl 

Samorząd Województwa Opolskiego 

Konferencja prasowa 

Zespół negocjacyjny Samorządu Województwa 
Opolskiego wynegocjował w Brukseli rekordową kwotę 
966 mln euro w przyszłej perspektywie budżetowej! 
Większa pula środków zostanie również przeznaczona 
na wzmocnienie dynamiki trzeciego sektora.  

 

Szczegóły: TUTAJ 

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://radio.opole.pl/103,628589,blisko-miliard-euro-funduszy-unijnych-trafi-do-w
https://www.opolskie.pl/2022/10/rekordowe-966-milionow-euro-dla-regionu-wynegocjowane/


Info trzeciego sektora 

Szanowni Państwo, 

  

zapraszam do współpracy i poinformować o tym że 

zbieramy właśnie zgłoszenia rodzin do tegorocznej 

edycji Programu Szlachetna Paczka. Z doświadczenia 

wiemy że lokalne społeczności mają największą siłę  

i wiedzę o tym do kogo trzeba dotrzeć z pomocą.  

W tym roku włączamy również rodziny ukraińskie.  

Przesyłam formularz zgłoszenia rodziny, który musi być 

podpisany przez reprezentanta rodziny zgłoszonego 

do Szlachetnej Paczki. Liczę na Państwa pomoc.  

W razie pytań jestem do dyspozycji. 

Zainteresowanym mogę również dostarczyć już 

wydrukowane zgody wstępne. 

  

Alicja Wiśniewska 

Koordynator Regionu Opole Szlachetnej Paczki 

tel. 606782608 

 

Szczegóły: TUTAJ 

https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/wolontariat-w-paczce/?gclid=CjwKCAjw5P2aBhAlEiwAAdY7dMYNb9VLvpkbhkmbKLzDvozNSo4TL-F2ertHWqv_vCJXsO53cmYSCxoCn8YQAvD_BwE


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/

