
Harmonogram ogłaszania konkursów na 2022 

Kolejność konkursów ułożona wg Priorytetów z Programu współpracy Miasta Opola  

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2022 

Priorytet Cel Planowany termin 

ogłoszenia 

konkursu 

Osoba odpowiedzialna 

1  

Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób 

Cel 1 Wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji 

Życiowej 

Cel 2 Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych 

Grudzień 2021 
Agnieszka Malinowska 

tel. 77 44-35-778 

2 

 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Cel 1 Wsparcie rodziny w zakresie pomocy w opiece i 

wychowaniu dzieci 

Tryb 

pozakonkursowy  

Karolina Balcer 

tel. 77 44-61-570 

3 

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa  

Cel. 1 Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej 

Konkurs 

rozstrzygnięty  

w listopadzie 2021 

https://www.opole.

pl/dla-

mieszkanca/wyniki-

konkursu-

nieodplatna-pomoc-

prawna-lub-

nieodplatne-

poradnictwo-

obywatelskiego  

Izabela Dziewulska 

tel. 77 44-61-573 

Cel. 2 Edukacja prawna Czerwiec 
Karolina Balcer 

tel. 77 44-61-570 

4 

 

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  

Cel 1. Rozwój świadomości obywatelskiej 

Luty 
Elżbieta Piróg 

tel. 77 44-61-567 

5 

 

Działalność na rzecz mniejszości narodowych i 

etnicznych oraz języka regionalnego  

Cel. 1 Działalność na rzecz mniejszości narodowych 

Kwiecień 
Kinga Posch 

tel. 77 44-61-567 

6 

 

Działalność  na rzecz integracji cudzoziemców  

Cel. 1 System wsparcia cudzoziemców  

 

Styczeń/luty 
Elżbieta Piróg 

tel. 77 44-61-567 

7 

Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności 

leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 i 

138) 

Cel 1 Ochrona zdrowia psychicznego 

Cel 2 Realizacja programów polityki zdrowotnej 

Cel 3 Realizacja działań promujących zdrowy tryb życia 

maj - czerwiec 
Joanna Malinowska 

tel. 77 44 35 755 

8 

 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Cel. 1 

Integracja i zwiększenie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym 

Luty 
Magdalena Ciszewska 

tel. 77 44-61-572 

9 
Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 

Cel. 1 Równe prawa mężczyzn i kobiet 
Kwiecień 

Kinga Posch 

tel. 77 44-61-567 

 

10 

 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  

Cel. 1 Aktywizacja i integracja osób w wieku 

emerytalnym w życiu społecznym 

Luty 
Magdalena Ciszewska 

tel. 77 44-61-572 
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11 

 

 

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym 

rozwój przedsiębiorczości  

Cel. Wspieranie przedsiębiorczości w mieście 

 

Marzec 
Aneta Mikołajczyk 

tel.  77 44-61- 943 

12  

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych 

Cel 1 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ 

Styczeń  
Agnieszka Malinowska 

tel. 77 44-35-778 

Cel 2 Organizacja wydarzeń i inicjatyw promujących 

Opole o zasięgu ponadregionalnym 
Luty 

Katarzyna Herwy 

tel. 77 44-61-043 

  

13 

 

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i 

wychowanie  

Cel. 1 Rozwój edukacji na wszystkich poziomach 

kształcenia 

Styczeń/Luty 

Agnieszka Książek-

Nowacka 

tel. 77 44-61-571 

14 

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego  

Cel. 1 Upowszechnianie i rozwój kultury, wzbogacenie 

oferty kulturalnej oraz promocja wydarzeń kulturalnych 

Opola 

Styczeń 

 

Agnieszka Książek- 

Nowacka 

tel. 77 44-61-571 

Cel. 3 Upowszechnianie i rozwój kultury - NOC 

KULTURY Agnieszka Książek- 

Nowacka 

tel. 77 44-61-571 Cel. 2 Upowszechnianie i rozwój kultury - 

PIASTONALIA 
Luty/marzec 

15 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Cel 1 Rozwój fizyczny społeczności lokalnej oraz 

propoagowanie prozdrowotnego trybu życia 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe  

 

Marta Marcjasz 

tel. 77 44-55-931 
Pozalekcyjne zajęcia sportowe Luty 

Sportowe półkolonie kwiecień Kwiecień 

Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych 

Bez konkursu 

Na bieżąco - tryb 

ciągły 

16 

 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego  

Cel. 1 Wspieranie działań zmierzających do recyklingu i 

odzysku odpadów  

Cel. 2 Propagowanie stylu życia zgodnego z zasadami 

ekorozwoju 

Cel. 3 Kształtowanie zasad realizacji zrównoważonego 

rozwoju w codziennej praktyce i przyzwyczajeniach 

społecznych 

Cel. 4 Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz 

ochrona gatunkowa zwierząt 

Marzec 
Aneta Mikołajczyk 

tel.  77 44-61- 943 

17 

 

Turystyka i krajoznawstwo  

Cel. 1 Propagowanie krajoznawstwa i prozdrowotnego 

stylu życia                         

Marzec 

Agnieszka Książek- 

Nowacka 

tel. 77 44-61-571 

18 

 

Porządek i bezpieczeństwo publiczne  

Cel. 1 Kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających 

bezpieczeństwu własnemu i innych ludzi zwłaszcza w 

przypadku korzystania z dróg publicznych (pieszy, 

rowerzysta, pasażer); zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta Opola 

Cel. 2 Tworzenie warunków  do zwiększania aktywności 

społecznej mieszkańców miasta Opola na bazie jednostek 

OSP. Wspomaganie rozwoju i integracji społeczności 

lokalnych z jednostkami OSP. 

Cel. 3 Propagowanie i podtrzymywanie tradycji i 

dziedzictwa kulturowego ochotniczych straży pożarnych 

Kwiecień 
Katarzyna Duziak 

tel.  77 44-61- 943 



Cel. 4 Propagowanie wśród społeczeństwa zagadnień 

ochrony przeciwpożarowej - informowanie ludności o 

istniejących zagrożeniach oraz sposobach ochrony przed 

nimi 

Cel. 5 Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości 

przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na 

wypadek pożaru i innych zagrożeń 

Cel. 6 Kształtowanie aktywności sportowo-rekreacyjnej 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Poprawa warunków 

rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z młodzieżowych 

drużyn pożarniczych 

19 

 

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka 

oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji  

Cel. 1 Rozwój partycypacji społecznej 

Czerwiec 
Aneta Mikołajczyk 

tel.  77 44-61- 943 

20 

 

Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

Cel. 1 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

Konkurs 

rozstrzygnięty w 

listopadzie 2021 

https://www.opole.

pl/dla-

mieszkanca/wyniki-

konkursu-

nieodplatna-pomoc-

prawna-lub-

nieodplatne-

poradnictwo-

obywatelskiego  

Izabela Dziewulska 

 

21 

 

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami  

Cel. 1 Inicjowanie, rozwój i wzbogacanie form 

współpracy i wymiany zagranicznej, w tym przede 

wszystkim z miastami partnerskimi Opola oraz z udziałem 

możliwie jak najszerszych grup mieszkańców Miasta oraz 

inicjowanie, rozwój i wzbogacanie form współpracy i 

wymiany między opolskimi i zagranicznymi 

organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem miast 

partnerskich Opola 

Luty/Marzec 
Kinga Posch 

tel. 77 44-61-567 

22 
Promocja i organizacja wolontariatu  

Cel. 1 Opolskie Centrum Wolontariatu (OCW) 

Luty/Marzec 

 

Aneta Mikołajczyk 

tel.  77 44-61- 943 

23  

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, 

rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 

Cel 1 Wsparcie rodziny 

Luty 
Agnieszka Malinowska 

tel. 77 44-35-778 

24 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym  

Cel. 1 Przeciwdziałanie narkomanii 

Cel. 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 

alkoholowych 

Cel. 3 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Grudzień 2021  
Karolina Balcer 

tel. 77 44-61-570 

25 

 

Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie 

określonym w pkt 1-32a  

Cel. 1 Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie 

wkładu własnego 

Kwiecień 

 

Agnieszka Książek- 

Nowacka 

tel. 77 44-61-571 

Cel. 2  Szkolenia organizacji pozarządowych Kwiecień 
Katarzyna Duziak 

tel.  77 44-61- 943 

https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/wyniki-konkursu-nieodplatna-pomoc-prawna-lub-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskiego
https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/wyniki-konkursu-nieodplatna-pomoc-prawna-lub-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskiego
https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/wyniki-konkursu-nieodplatna-pomoc-prawna-lub-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskiego
https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/wyniki-konkursu-nieodplatna-pomoc-prawna-lub-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskiego
https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/wyniki-konkursu-nieodplatna-pomoc-prawna-lub-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskiego
https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/wyniki-konkursu-nieodplatna-pomoc-prawna-lub-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskiego
https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/wyniki-konkursu-nieodplatna-pomoc-prawna-lub-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskiego
https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/wyniki-konkursu-nieodplatna-pomoc-prawna-lub-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskiego
https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/wyniki-konkursu-nieodplatna-pomoc-prawna-lub-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskiego


Cel. 3 Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez 

pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i 

finansową   

Kwiecień 
Katarzyna Duziak 

tel.  77 44-61- 943  

Cel. 4 Realizacja zasad "DOSTĘPNOŚCI PLUS” w 

sektorze pozarządowym 
Luty/Marzec 

Jolanta Miśta - 

Trojanowska 

tel. 77 44-61-571 

 

 

Planowane terminy mogą ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach  

 
 
 

http://tel.umo.opole.pl/telefony_spis.php?s_telefon=77+44-61-944

