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https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://bazango.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/misinicjatywa


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/


opolskie.pl Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

 
Meeting ID: 752 556 9986 

Passcode: doradztwo 

godz.17:00-19:00 
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/
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Do 18 lutego potrwa nabór ofert w konkursie pn: "Opolskie życzliwe  

i różnorodne„! 

 

Zarząd Województwa Opolskiego zamierza powierzyć: 

organizację przedsięwzięć ukierunkowanych na zwiększenie wiedzy  

i kompetencji osób i środowisk działających na rzecz dzieci i młodzieży  

do czynnego uczestnictwa w codziennym życiu społecznym, 

realizację inicjatyw o charakterze świadomościowym, mających  

na celu działania na rzecz przestrzegania praw człowieka  

oraz eliminowania uprzedzeń i postaw stereotypowych, 

działania na rzecz zwiększenia wrażliwości społecznej mieszkańców 

regionu, na potrzeby wszystkich grup społecznych, 

zadania na rzecz promowania postaw szacunku i akceptacji wobec 

drugiego człowieka. 

 

 
 

 

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/2023/01/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-upowszechniania-i-ochrony-wolnosci-i-praw-czlowieka-oraz-swobod-obywatelskich-a-takze-dzialan-wspomagajacych-rozwoj-demokracji-w-2023/?fbclid=IwAR0D0SvURbeDXZ_GmhlSng0-9DY5GfjBWvzzlo-mdgvGhMkrmBvOB0lnXbA
https://bip.opolskie.pl/2023/01/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-upowszechniania-i-ochrony-wolnosci-i-praw-czlowieka-oraz-swobod-obywatelskich-a-takze-dzialan-wspomagajacych-rozwoj-demokracji-w-2023/?fbclid=IwAR0D0SvURbeDXZ_GmhlSng0-9DY5GfjBWvzzlo-mdgvGhMkrmBvOB0lnXbA


opolskie.pl 

 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 
Do 18 lutego potrwa nabór ofert w konkursie pn: "Siła wolontariatu  

w regionie". 

 

 Zarząd Województwa Opolskiego zamierza powierzyć: 

- realizację zadań na rzecz angażowania wolontariuszy w działania 

związane z niesieniem realnej pomocy potrzebującym mieszkańcom 

regionu, w tym z minimalizowaniem skutków różnorodnych negatywnych 

czynników oddziałujących na zdrowie i jakość życia mieszkańców, 

- urzeczywistnianie rozwoju oraz profesjonalizacji działań wolontariuszy,  

w szczególności w obszarze wolontariatu szkolnego, 

- działania na rzecz edukacji z zakresu wolontariatu, w szczególności  

z uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 

- tworzenie i rozwój lokalnych lub regionalnych baz wolontariuszy, 

- realizację praktycznych działań sprzyjających zaangażowaniu 

mieszkańców regionu we współpracy z wolontariuszami. 

 

Szczegóły: TUTAJ 

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie/photos/a.1206168212848383/2796692623795926
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://bip.opolskie.pl/2023/01/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-promocji-i-organizacji-wolontariatu-w-2023-roku-pn-sila-wolontariatu-w-regionie/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie/photos/a.1206168212848383/2796692623795926
https://bip.opolskie.pl/2023/01/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-promocji-i-organizacji-wolontariatu-w-2023-roku-pn-sila-wolontariatu-w-regionie/
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Już jest!  
 

Przewidywany harmonogram otwartych konkursów ofert, 

ogłaszanych przez Zarząd Województwo Opolskie w 2023 r.! 
 
Harmonogram podlega bieżącej aktualizacji, zgodnie  
z zapisami ujętymi w Programie Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi podmiotami na 2023 r. 

 
Harmonogram: TUTAJ 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie/photos/a.1206168212848383/2796692623795926
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://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/09/Harmonogram-OKO-2023-aktualizacja-z-dnia-30.01.2023.pdf
https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/09/Harmonogram-OKO-2023-aktualizacja-z-dnia-30.01.2023.pdf
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

W tym roku już 301 organizacji z województwa 

opolskiego  posiada status organizacji pożytku publicznego. 

 

Jednej z nich możesz przekazać 1,5% swojego podatku. 

 

To nic nie kosztuje!  

 

Lista organizacji: TUTAJ 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie/photos/a.1206168212848383/2796692623795926
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.opolskie.pl/2023/01/przekaz-15-podatku-organizacji-w-naszym-regionie/
https://www.opolskie.pl/2023/01/przekaz-15-podatku-organizacji-w-naszym-regionie/
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Serdecznie dziękujemy Wam za tak liczny udział w podsumowaniu projektu 

"Opolskie dla młodzieży" - pokazaliście moc! A poza tym, za 123 inicjatywy 

zrealizowane w niecałe pół roku na terenie wszystkich powiatów Regionu! 
Serdecznie gratulujemy zwycięstwa drużynie Ochotniczej Straży Pożarnej Bielice  

w naszym głosowaniu na najlepszą inicjatywę prospołeczną, w którym udział wzięło 

prawie 140 uczestników wydarzenia! Warto wspomnieć, że filmik młodzieży  

na platformie TikTok wykonany w ramach projektu, osiągnął ponad milion odsłon!  

 

Gratujemy operatorom obszarów: Chorągwi Opolskiej ZHP (ochrona środowiska), 

OSP powiatu KLB (Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze), Stowarzyszeniu Opolskie Lamy 

(kultura) i Wojewódzkiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu / BOZS 

(sport) świetnych inicjatyw, zrealizowanych przez podopiecznych oraz współpracy  

w ramach tego pierwszego w historii Samorządu Województwa Opolskiego projektu.  

 

Liczymy na współpracę w nadchodzącej edycji!  

 
Szczegóły: TUTAJ 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie/photos/a.1206168212848383/2796692623795926
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.opolskie.pl/2023/01/mlodzi-wykazali-sie-inicjatywa-i-kreatywnoscia/


opolskie.pl 

 Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego 

Opolski Magnes 

Ruszył nabór wniosków w otwartym konkursie ofert pn. „Opolska 
kultura czeka na Ciebie” 
 
Na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
Zarząd Województwa Opolskiego przeznaczył na ten cel 

rekordową pulę środków w wysokości  1 200 000 zł. Do 17 lutego 
można zgłaszać propozycje projektów w zakresie kultury w tym 
inicjatywy mające na celu upamiętnienie obchodów 25-lecia 
obrony województwa opolskiego. 

 

Szczegóły: TUTAJ 

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.facebook.com/opolskimagnes
https://bip.opolskie.pl/2023/01/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-opolska-kultura-czeka-na-ciebie-swietujemy-aktywnie-25-lat-obrony-wojewodztwa-opolskiego-na-realizacje-zadan-publicznych/?_gl=1*1juhma9*_ga*MjAyMTgzMzA3OC4xNjA5MzA4NDcx*_ga_72RWP6X25R*MTY3NDAzOTg1Mi43OTguMS4xNjc0MDM5ODk1LjAuMC4w&fbclid=IwAR0xaYKWImNPLZMKXImbacZdZtr6V8XLezokfosj4IQXo6XrKFit1T4p-4U
https://bip.opolskie.pl/2023/01/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-opolska-kultura-czeka-na-ciebie-swietujemy-aktywnie-25-lat-obrony-wojewodztwa-opolskiego-na-realizacje-zadan-publicznych/?_gl=1*1juhma9*_ga*MjAyMTgzMzA3OC4xNjA5MzA4NDcx*_ga_72RWP6X25R*MTY3NDAzOTg1Mi43OTguMS4xNjc0MDM5ODk1LjAuMC4w&fbclid=IwAR0xaYKWImNPLZMKXImbacZdZtr6V8XLezokfosj4IQXo6XrKFit1T4p-4U


opolskie.pl 

 Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego 

Opolski Magnes 

Rozpoczynamy nabór wniosków o stypendia 
Marszałka Województwa Opolskiego dla osób zajmujących 
się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz 
opieką nad zabytkami – „Marszałkowskie Talenty” w roku 
2023. Nabór trwa od 1 do 28 lutego. 

 

Wraz z Marszałkiem Województwa Opolskiego Andrzejem 
Bułą z niecierpliwością na pierwsze wnioski i liczymy  
na Waszą kreatywność! 

 

Szczegóły: TUTAJ 

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.facebook.com/opolskimagnes
https://bip.opolskie.pl/2023/01/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendiow-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-dla-osob-zajmujacych-sie-tworczoscia-artystyczna-upowszechnianiem-kultury-oraz-opieka-nad-zabytkami-marszalk/?_gl=1*9rfpd0*_ga*NTUyNjE4OTEzLjE2NTQwNzQxMTM.*_ga_72RWP6X25R*MTY3NDgwOTY2Mi41MjMuMS4xNjc0ODEwNzAzLjAuMC4w&fbclid=IwAR0T9lY754vRkPH6dwDv1DNpUw9Trhm4Ibx63XKWsXWvNutu732hNWgp39o


opolskie.pl 

 Departament Promocji i Współpracy z Zagranicą 

UMWO 

Nowy konkurs dla organizacji pozarządowych!  
Zarząd województwa przeznaczył 375.000 zł na konkurs  
pn. „Świętujemy aktywnie 25 lat obrony województwa 

opolskiego".  Do 6 marca można składać oferty! 
 
Jak chcemy świętować?  
 
Zamierzamy zorganizować 25 wydarzeń we wszystkich opolskich 

powiatach – organizujcie festyny i spotkania tematyczne, 
wycieczki piesze i rowerowe, zawody sportowe, konkursy oraz inne 
imprezy o zasięgu co najmniej powiatowym, które przypomną 
obronę samodzielności województwa sprzed  25 lat i upamiętnią 
jubileusz.  

 

Szczegóły: TUTAJ 

http://www.opolskie.pl/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://bip.opolskie.pl/2023/01/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-dzialalnosci-wspomagajacej-rozwoj-wspolnot-i-spolecznosci-lokalnych-pod-nazwa-swietujemy-aktywnie-25-lat-obrony-wojewodztwa-opolskieg/?_gl=1*jugfij*_ga*NDc3MDYyODMxLjE2NjU3MzM2NjI.*_ga_72RWP6X25R*MTY3NTMzMDAzMi43Ny4xLjE2NzUzMzAzNjkuMC4wLjA.
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 Opolskie ze smakiem 

Opolskie ze smakiem 

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór 

wniosków do najsmaczniejszego otwartego konkursu 

ofert OPOLSKIE ZE SMAKIEM! 

 

Doświadczenia z lat ubiegłych potwierdzają, że nasze 

OPOLSKIE kulinariami stoi! Z niecierpliwością czekamy 

więc na Wasze smaczne pomysły w tym roku! 

 

Szczegóły: TUTAJ 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/opolskiPROW
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.facebook.com/opolskiPROW
https://bip.opolskie.pl/2023/02/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2023-zadan-publicznych-w-zakresie-wsparcia-pn-dzialalnosc-wspomagajac/


opolskie.pl 

 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Opolski PROW 

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt 
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. Działania na rzecz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego województwa opolskiego 
(wsparcie rybactwa śródlądowego) pn. „Opolskie stawia na ryby”. 
  

Na ten cel przeznacza się kwotę do 150 000 zł.  
  
Termin składania ofert do dnia 19 lutego 2023 r. 
  
Zapraszamy organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty 

do składania ofert. 
Szczegóły: TUTAJ 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/opolskiPROW
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.facebook.com/opolskiPROW
https://bip.opolskie.pl/2023/01/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-pn-dzialania-na-rzecz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-wojewodzt/
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 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt 
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. Wspieranie działań  

z obszaru rolnictwa – działania na rzecz rozwoju pszczelarstwa 
„Opolska pszczoła miodna”. 
 

Na ten cel przeznacza się kwotę do 200 000 zł 
 
Termin składania ofert do 19 lutego 2023 r.  
Zapraszamy organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty 
do składania ofert. 
 

Szczegóły: TUTAJ 

Opolski PROW 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/opolskiPROW
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://bip.opolskie.pl/2023/01/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-pn-wspieranie-dzialan-z-obszaru-rolnictwa-dzialania-na-r/
https://www.facebook.com/opolskiPROW
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 Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego 

Opolski Magnes 

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność 
statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie 
województwa opolskiego do zgłaszania uwag/ propozycji do 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody 
Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie 
konserwacji zabytków „ZABYTEK NA MEDAL”. 
  

Termin przeprowadzenia konsultacji: 25 stycznia - 8 lutego 2023 r. 
  
Szczegóły: TUTAJ 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/opolskiPROW
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.facebook.com/opolskiPROW
https://bip.opolskie.pl/2023/01/ogloszenie-dotyczace-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-trybu-przyznawania-nagrody-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-za-osiagniecia-w-dziedzi/


opolskie.pl 

Samorząd Województwa Opolskiego 

Samorząd Województwa Opolskiego oficjalnie 
zainaugurował  realizację zadań z najnowszej 
perspektywy budżetowej Funduszy UE, która potrwa 
do roku 2027.  

 

Szczegóły: TUTAJ 

nagranie 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/opolskie/videos/2423753031112620
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/marszalekandrzejbula/videos/1167399614181052
https://www.facebook.com/marszalekandrzejbula/videos/1167399614181052
https://www.opolskie.pl/2023/01/opolski-program-oficjalnie-zainaugurowany/
https://www.facebook.com/opolskie/videos/2423753031112620
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Samorząd Województwa Opolskiego 

nagranie 

Zarząd Województwa Opolskiego i Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Opolskiego po raz kolejny zagrali z WOŚP!  
 
Na internetowe aukcje trafiły m.in. voucher na pobyt dla dwóch osób  
w najbardziej atrakcyjnych miejscach w regionie (3 noclegi w 3 miejscach:  
w Moszna Zamek i Zamek w Rogowie Opolskim oraz w Ładzy, w Ośrodku Edukacji 
Przyrodniczej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym), koszulka sportowa 

reprezentanta Polski - siatkarza Bartosz Kurek wraz z jego własnoręcznym 
autografem, dwa otwarte bilety do Teatru Kochanowskiego w Opolu, 
skrzyneczka "dziecięca" (wypełniona gadżetami i zabawkami dla najmłodszych, 
zawiera m.in. poduszeczki z delikatnej, pluszowej tkaniny, lalkę, czy plecaczek w 
kształcie pszczółki), miodowa skrzynka (opolskie miody i produkty pszczele wraz  
z publikacjami nt. pszczół i pszczelarstwa i kalendarzem pszczelarskim na 2023 
rok), opolski kosz (zestaw opolskiej porcelany malowanej ręcznie przez lokalne 

artystki oraz wyroby regionalnych rzemieślników) i inne. Wspomniane przedmioty 
zostały przekazane dzisiaj w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego na ręce przedstawicieli WOŚP Opole. 
 
Szczegóły: TUTAJ 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/opolskie/videos/869279800978957
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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/

