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Współpraca Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności 

stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i równości szans. 

Kluczowym dokumentem określającym cele, priorytety i formy współpracy 

Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi jest Program współpracy Miasta Opola 

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2015, 

który stanowił załącznik do uchwały Nr LXVII/1000/14 Rady Miasta Opola z dnia 6 

listopada 2014 roku. 

 

I. TWORZENIE I UCHWALENIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2015 

Prace nad projektem w/w programu rozpoczęły się w lutym 2014 roku. Projekt 

powstał przy współdziałaniu pracowników Biura Organizacji Pozarządowych oraz 

opolskich organizacji pozarządowych, w oparciu o zweryfikowane potrzeby                 

w obszarze działalności pożytku publicznego. 

Projekt programu został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą 

LVII/860/14 Rady Miasta Opola z dnia 24 kwietnia 2014r., w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2013 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 

prawnych prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 

Opinie na temat programu można było zgłaszać drogą elektroniczną i pisemną. Na 

spotkaniu 29 października 2014r. Zespół Konsultacyjny ds. organizacji 

pozarządowych, przy Prezydencie Miasta Opola, pozytywnie zaopiniował projekt 

Programu. 

Program Współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami na rok 2015 został przyjęty uchwałą Rady Miasta Opola 

Nr LXVII/1000/14  w dniu 6 listopada 2014 roku.  
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Za podstawowy cel Programu uznano rozwój współpracy Miasta Opola i organizacji 

pozarządowych w podejmowaniu wspólnych działań na rzecz definiowania                  

i zaspokajania potrzeb mieszkańców ze wzajemnym poszanowaniem obowiązujących 

praw oraz wzmocnienie organizacji pozarządowych jako realizatorów zadań 

publicznych istotnych dla rozwoju lokalnego.   

 

Dodatkowo sformułowano katalog celów szczegółowych, do których zaliczono: 

1. Rozwój aktywności społeczeństwa obywatelskiego w podejmowaniu inicjatyw  

i działań na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych m.in. poprzez zawieranie 

umów o wykonanie inicjatywy lokalnej. 

2. Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Opola na lata 2012 – 2020. 

3. Wspieranie organizacji w pozyskiwaniu środków pomocowych na realizację ich 

zadań statutowych. 

4. Wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie tym organizacjom równych szans 

w otwartych konkursach ofert. 

5. Zwiększenie wpływu przedstawicieli organizacji pozarządowych w kreowaniu 

polityk publicznych m.in. poprzez zapraszanie do wspólnych gremiów, tworzenia 

dokumentów strategicznych i programów oraz powołanie Opolskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego. 

6. Zwiększenie świadomości korzyści z partnerskiej współpracy między Miastem                                      

i organizacjami. 

7. Podnoszenie skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych w Mieście.  
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W Programie współpracy  na rok 2015 uwzględnia się dwie formy współpracy: 

finansową i pozafinansową. 

 

Współpraca finansowa opiera się na:  

1. Powierzaniu wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji. 

2. Wspieraniu wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji.  

3. Oddaniu w najem na preferencyjnych warunkach należących do Miasta lokali 

użytkowych organizacjom na cel prowadzonej przez nie działalności pożytku 

publicznego.   

4. Utworzeniu funduszu na wkłady własne dla organizacji starających się o środki ze 

źródeł zewnętrznych. 

 

Współpraca pozafinansowa obejmuje: 

1.   Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.  

2. Konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej organizacji.  
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3. Tworzenie wspólnych stałych lub doraźnych zespołów o charakterze doradczym 

i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli 

właściwych organów administracji publicznej, w tym Opolskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego, 

4. Zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej.  

5. Wspieranie działania organizacji działających na rzecz mieszkańców Miasta m.in. 

poprzez działalność Biura Organizacji Pozarządowych i wydziałów merytorycznych. 

6. Prowadzenie portalu internetowego www.trzecisektor.opole.pl oraz podstrony na 

portalu Urzędu Miasta Opola www.opole.pl, poświęconych opolskim 

organizacjom. 

7. Prowadzenie Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. 

8. Udział przedstawicieli organizacji w pracach komisji oceniających oferty 

w konkursach. 

9. Wymiana dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej 

i organizacjami pozarządowymi.  

10. Pomoc przy poszukiwaniu partnerów zagranicznych i krajowych do projektów 

grantowych. 

11. Poradnictwo w zakresie finansowo-księgowym, prawnym, prawa ogólnego 

i wewnętrznego stowarzyszeń i fundacji, wolontariatu oraz polityki senioralnej 

w Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych. 

12. Udzielanie przez Urząd Miasta Opola pomocy organizacjom, takiej jak: 

a) organizowanie otwartych spotkań przedstawicieli samorządu z przedstawicielami 

organizacji, 

b) prowadzenie spotkań informacyjnych i szkoleń, w tym w zakresie prawidłowego 

ubiegania się o dotacje z budżetu Miasta oraz ich rozliczania, 

c) przekazywanie w miarę możliwości materiałów promocyjnych Miasta na wniosek 

organizacji, 

d) wydawanie listów rekomendacyjnych, 
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e) obejmowanie przez Prezydenta patronatu honorowego nad imprezami zgodnie 

z Regulaminem przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Opola. 

 

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

POSIADAJĄCYCH  SIEDZIBĘ W OPOLU.  

W ewidencji prowadzonej z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola przez 

Biuro Organizacji Pozarządowych oraz Wydział Sportu na dzień 31.12.2015 roku, 

widnieje łącznie 699 podmiotów (szczegóły w tabeli 1).  

 

Tabela 1. Liczba organizacji pozarządowych z siedzibą w Opolu, w podziale na formy 

prawne. 

 

Źródło: opracowanie własne  

 

Zdecydowaną większość stanowią stowarzyszenia posiadające osobowość 

prawną czyli zapisane  w Krajowym Rejestrze Sądowym, do których założenia 

wymagana jest liczba co najmniej 15 członków założycieli. Stowarzyszenia te 

posiadają zarząd i organ kontroli w postaci komisji rewizyjnej. Stowarzyszenia 

rejestrowe mogą pozyskiwać dotacje, korzystać z ofiarności publicznej, przyjmować 

darowizny itp. W związku z posiadaniem osobowości prawnej podmioty  te 

zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości.  

 

 

 

 

 

Stowarzyszenia 

rejestrowe 

Stowarzyszenia 

zwykłe 

Stowarzyszenia sportowe i 

uczniowskie kluby sportowe 
Fundacje 

485 41 75 98 

Razem: 699 podmiotów 
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Wykres 1.  Struktura organizacji pozarządowych w 2015 r., wg formy prawnej. 

 
Źrodło: opracowanie własne  

 

W powyższym zestawieniu nie ujęto kościelnych i wyznaniowych osób prawnych          

i jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ nie 

podlegają one nadzorowi Prezydenta Miasta Opola. 

Organizacje pozarządowe mające siedzibę w Opolu, realizując zadania 

publiczne  najczęściej działają w obszarze: 

 kultura i sztuka, 

 sport, turystyka, rekreacja i hobby, 

 pomoc społeczna i ochrona zdrowia, 

 edukacja i wychowanie, 

 organizacje zawodowe i naukowe. 
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W 2015 roku powstało 31 nowych organizacji pozarządowych i podmiotów 

ujętych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 

tym: 17 stowarzyszenia, 11 fundacji oraz 3 stowarzyszenia sportowe, które posiadają 

siedzibę w Opolu.  

 

Wykres 2.  Liczba nowopowstałych w 2015 roku organizacji pozarządowych wg formy 

prawnej. 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Poniżej przedstawiamy ich szczegółowy wykaz: 

Stowarzyszenia: 

1. Stowarzyszenie MAMY Z OPOLA 

2. Stowarzyszenie Konfraternia Południowo-Zachodnia Królewskiego Orderu 

Świętego Stanisława Biskupa Męczennika 

3. Stowarzyszenie TWOJA FABRYKA MARZEŃ 

4. Stowarzyszenie Centrum Innowacji ANIMUS 

5. Stowarzyszenie Pomocy i Rehabilitacji Onkologicznej RAK CHODZI WSPAK 

6. Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Wypoczynku VENTURA 

7. Stowarzyszenie OPOLE WIĘCEJ NIŻ MIASTO 

8. Stowarzyszenie Terapeutów Zależnych 

9. Stowarzyszenie OPOLSCY GENEALODZY 

10. Stowarzyszenie Motocyklistów MOTOOPOLE 

11. Stowarzyszenie LIBERTUS 

12. Stowarzyszenie MAŻORETEK „PERŁY” 

13. Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego JUVENES 

14. Stowarzyszenie ZBICKIE SŁONECZKO 

15. Stowarzyszenie na rzecz Pomocy dzieciom Niepełnosprawnym ISKIERKA 

16. Stowarzyszenie Doradztw Filozoficznego  POGADALNIA 

 

Fundacje: 

1. Fundacja BŁĘKITNY MOTYL 

2. Instytut Badań i rozwoju technik Energetycznych TORUŚ 

3. Polski Instytut Rekonstrukcji Historycznych 

4. Fundacja na rzecz Ochrony i Poznania Ziemi DRZEWACZ 

5. Fundacja Przestrzeń Kultury PIEKARNIA 

6. Fundacja ROGATY BUDDA 

7. Fundacja XXI Wiek im. Prof. Zbigniewa Mikołajewicza 

8. Fundacja SENIOR POLSKI 
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9. Fundacja BLUESOPOLE 

10 Fundacja POLISH AID 

11. Fundacja EXCALIBUR 

 

Stowarzyszenia sportowe: 

1. Klub Sportów Walki Opole 

2. Stowarzyszenie Klub Futbolu Amerykańskiego WIZARDS Opole 

3. Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju 

 

 

Warto zaznaczyć, że w porównaniu do poprzedniego roku nastąpił prawie 

dwukrotny wzrost liczby nowopowstałych stowarzyszeń i fundacji, wyjątkiem są 

stowarzyszenia sportowe, które w porównaniu z rokiem 2014 zanotowały spadek z 8 

stowarzyszeń do 3 w 2015 roku.  

 

III.  WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

W 2015 roku zgodnie z zapisami Rocznego Programu współpracy                     

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, na realizację 

programu zaplanowano kwotę  niemniejszą niż 4 500 000 zł. Współpraca finansowa   

w głównej mierze opierała się na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji 

zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybie 

pozakonkursowym zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego        

i o wolontariacie. 

W 2015 roku ogłoszono 27 otwartych konkursów ofert zgodnych z obszarami 

działalności pożytku publicznego zapisanymi w Programie Współpracy na rok 

sprawozdawczy. Dodatkowo ogłoszony został jeden konkurs z zakresu promocji 

Miasta Opola. Złożono 436 ofert, podpisano 232 umów z organizacjami. Szczegółowe 

dane dot. otwartych konkursów ofert przedstawia tabela 2. 
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Tabela 2. Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych przez podmioty 
uprawnione w 2015 roku. 

Obszar współpracy Liczba  
konkursów 

Liczba 
podpisanych 
umów 

Kwota 
faktycznie 
wydana  
w PLN 

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 

osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

1 2 2.054.370,00 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych 1 7 85.951,40 

ochrona i promocja zdrowia 1 1 15.000,00 

przeciwdziałanie uzależnieniom i 

patologiom społecznym 
4 28 

468.280,35 

 

działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym 
1 0 0,00  

upowszechnianie kultury fizycznej i sport 9 109 4.643.499,00 

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego 
1 37 459.702,41 

działania na rzecz rozwijania integracji 

europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami 

1 6 

 

28.761,17 

 

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego 

 

1 8 41.500,00 

działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości 

1 2 5.000,00 

ratownictwo i ochrona ludności 1 1 161.600,00 

nauka, edukacja, oświata i wychowanie 1 5 19.995,95 

porządek i bezpieczeństwo publiczne 1 4 28.200,00 

krajoznawstwo i turystyka 1 4 19.343,26 
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Źródło: opracowanie własne                                       *(umowa 2-letnia) 

 

Organizacje pozarządowe składały także oferty w ramach trybu pozakonkursowego, 

który reguluje przepis art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego                    

i o wolontariacie. Kwota dofinansowania lub finansowania zadania realizowanego 

przez organizację w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń nie może 

przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

Podpisano 34 umowy na łączną kwotę 251 586,98 zł. Kwoty przeznaczone na 

realizację zadań w tym trybie w poszczególnych obszarach współpracy przedstawia 

tabela 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wspieranie rodziny i systemu pieczy 

zastępczej 
1 11* 629.676,20 

promocja miasta Opola 1 7 250.000,00 

razem 8.910.879,74 
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Tabele 3. Środki przekazane na realizację zadań publicznych w trybie małych zleceń  
w podziale na obszary pożytku publicznego.  

Źródło: opracowanie własne  

 

 

Środki przekazywane na realizacje zadań publicznych w trybie pozakonkursowym nie 

mogą przekroczyć 20% łącznej puli środków przeznaczonych na współpracę z III 

sektorem.  

 

Obszar współpracy Liczba 
podpisanych 
umów 

Kwota 
faktycznie 
wydana w PLN 

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

2 19.900,00 

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym 

7 
53.309,76 
 

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 2 19 250,00 
upowszechnianie kultury fizycznej i sport 11 65 000,00 
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego 

1 5.000,00 

działania na rzecz rozwijania integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami 

4 29.590,00 

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego 

2 15.819,19 

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w 
tym rozwój przedsiębiorczości 

3 24.999,77 

działalność na rzecz organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-
32 ustawy 

1 10.000,00 

krajoznawstwo i turystyka 
1 

8.718,26 
 

Razem 251 586,98 
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Poniższy wykres przedstawia podział środków na  tryb konkursowy i pozakonkursowy. 

 

Wykres 3. Dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe         

w latach 2011- 2015 (otwarte konkursy ofert  i tryb pozakonkursowy). 

 
Źródło: opracowanie własne  

 

Łącznie na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe           

w ramach otwartych konkursów ofert wydatkowano kwotę 8.910.879,74 zł. Sumując 

wydatki na otwarte konkursy dla organizacji i wydatki na tryb pozakonkursowy kwota 

przeznaczona na współpracę wzrasta do 9.162.093,00 zł. 

Oprócz finansowania zadań publicznych realizowano także inne działania        

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi  
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podmiotami, określone w uchwałach Rady Miasta Opola. Prezydent Miasta Opola 

wypłacił w 2015 roku  stypendia sportowe na łączną kwotę 189.965,00 zł dla 75 

zawodników opolskich klubów sportowych w wieku od juniora do młodzieżowca.  

Ponadto, przeznaczono kwotę 179 324,00 zł na nagrody wypłacone 

zawodnikom i trenerom, za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej. Nagrody te 

dotyczyły zawodników reprezentujących następujące dyscypliny sportowe: karate 

kyokushin, automobilizm, short-track, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, judo, 

hokej na łyżworolkach, kajakarstwo, strzelectwo sportowe. 

W sumie wszystkie formy finansowego wsparcia zadań realizowanych przez 

organizacje pozarządowe oraz pozostałe uprawnione podmiotów, w 2015 roku 

wyniosły: 9.531.382,00 zł. 

Tabela 4. Podsumowanie wszystkich wydatków na organizacje pozarządowe wg trybu 

ich przekazania. 

Tryb  Forma  Kwota w zł  Suma  Łączna kwota w zł   

Otwarte 8.910.879,74  

Konkursy Tryb 19a 251.214,08 

 

= 

9.162.093,00 

Stypendia 

sportowe 

189.965,00  

INNE 

nagrody 

sportowe 

179.324,00 

 

 

= 369.289,00 

 

 

=  9.531.382,00 

Źródło: opracowanie własne  

 

Dane te wskazują znaczący wzrost kwoty przeznaczonej na współpracę                         

z organizacjami pozarządowymi, w stosunku do kwoty minimalnej jaką określa 

Program Współpracy na rok 2015.  
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Wykres 4. Podział środków ze względu na tryb ich przekazania. 

 
Źródło: opracowanie własne  

 
Z danych ujętych w formie graficznej (wykres 4) wynika, że zostały zachowane 

ustawowe proporcje pomiędzy kwotą przekazywaną poprzez tryb małych zleceń,        

a ogólną kwotą przeznaczana na współpracę z organizacjami.  

 

 
 
IV. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

Ta forma współpracy jest ważnym elementem rozwijania dialogu międzysektorowego, 

daje bowiem możliwość na podejmowanie wspólnych inicjatyw bez kosztowo, co 

bardzo często daje trwalsze partnerstwa i efekty współpracy.  

Prezydent Miasta Opola w dniu 25 sierpnia 2015 roku powołał do życia 

Centrum Dialogu Obywatelskiego (CDO), jako wydział zajmujący się współpracą          

z mieszkańcami Opola, w tym organizacjami pozarządowymi. CDO składa się z dwóch 

referatów: organizacji pozarządowych i promocji. Szeroki zakres działania 

nowopowstałego wydziału, który przejął zadania Biura Organizacji Pozarządowych 

sprzyja rozwojowi trzeciego sektora i aktywizacji społeczności lokalnych. 

Głównym celem powołania Centrum Dialogu Obywatelskiego było ułatwienie 

funkcjonowania organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Opola 
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poprzez umożliwienie załatwienia im, w jednym miejscu, wszelkich formalności 

związanych ze składaniem ofert konkursowych, podpisywaniem umów i doręczaniem 

sprawozdań oraz wywiązywaniem się z ustawowych obowiązków wobec organu 

nadzoru, jakim jest Prezydent Miasta Opola. Ujednolicona procedura składania ofert, 

podpisywania umów i sprawozdawczość w zakresie konkursów realizowanych przez 

CDO sprawdza się, a organizacje zmianę tę oceniają bardzo pozytywnie. Zakres 

kompetencji Centrum Dialogu Obywatelskiego, a wcześniej Biura Organizacji 

Pozarządowych został poszerzony o nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami 

mającymi siedzibę w Opolu (powierzony do realizacji w imieniu Prezydenta Miasta 

Opola).  W ramach tych obowiązków podjęto w 2015 roku  działania w zakresie 

porządkowania stanu faktycznego w Ewidencji Stowarzyszeń i Fundacji. Tworzony jest 

w tym celu elektroniczny rejestr, który pozwoli na sprawne przetwarzania danych         

i monitoring organizacji.  Cała dokumentacja papierowa również przechodzi 

gruntowną analizę i ewaluację katalogowania, które powinno zostać zakończone do 

połowy 2016 roku. Działania te mają na celu weryfikacje faktycznej działalności 

podmiotów pozarządowych i wskazanie tych, które posiadają rejestrację lecz nie 

podejmują żadnej aktywności bądź podejmują ją sporadycznie (np. raz do roku).  

W ramach wspierania działalności organizacji pozarządowych pracownicy 

Centrum Dialogu Obywatelskiego, kontynuują prowadzenia doradztwa w zakresie 

procedury otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, prawidłowej 

sprawozdawczości z realizacji zadania publicznego oraz pomocy w zakresie 

sporządzenia dokumentacji wymaganej ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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Zakres działania Centrum Dialogu Obywatelskiego przedstawia się następująco: 

 

1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenia warunków  

do działania  i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania  programów  

pobudzania aktywności obywatelskiej i inicjatywy lokalnej poprzez: 

  a) przygotowanie Budżetu Obywatelskiego 

  b) wspieranie inicjatyw lokalnych 

  c) organizację i prowadzenie konsultacji społecznych. 

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami oraz 

podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie oraz działalność na rzecz 

organizacji pozarządowych, a                      w szczególności: 

  a) organizacja nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez 

organizacje pozarządowe, 

  b) udzielanie dotacji, 

  c) organizacja Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych 

  d) pomoc organizacyjna dla funkcjonowania  Opolskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego 

3. Nadzór nad organizacjami pozarządowymi, 

4. Opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta Opola, w tym  aktów prawa 

miejscowego oraz zarządzeń Prezydenta w zakresie działalności Centrum. 

 

4.1. Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych 

W ramach Centrum Dialogu Obywatelskiego funkcjonuje Miejskie Centrum 

Organizacji Pozarządowych. Założeniem tego centrum było stworzenie miejsca,          

w których opolskie organizacje będą mogły się spotykać i realizować swoją 

działalność statutową. Z sali konferencyjnej CDO mogą bezpłatnie korzystać 

organizacje pozarządowe, grupy nieformalne mieszkańców Opola oraz jednostki 

administracji rządowej i samorządowej. W roku 2015 w sali konferencyjnej odbyły się 
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łącznie 533 spotkania (o spotkań  80 więcej niż w roku 2014).  Widoczny w drugim 

półroczu 2015 roku wzrost rezerwacji i częstotliwości korzystania przez organizacje 

pozarządowe z sali konferencyjnej, tłumaczyć można między innymi tym, że sala ta 

jest dostępna również w weekendy (do godziny 22:00). Skalę  rezerwacji sali 

konferencyjnej w ramach współpracy pozafinansowej, przedstawia wykres 5. 

 

Wykres 5. Liczba rezerwacji sali w poszczególnych miesiącach w 2015 r. 

 
Źródło: opracowanie własne  

Sala konferencyjna Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Koraszewskiego 

7-9 wyposażona jest w sprzęt multimedialny (rzutnik i laptop), system wystawienniczy                                     

i nagłośnieniowy (odtwarzacz CD, Powermixer, 2 kolumny i 2 bezprzewodowe 

mikrofony) oraz aneks kuchenny. Dodatkowo istnieje możliwość bezpłatnego 

wypożyczenia namiotów wystawienniczych oraz stołów i krzeseł na imprezy 

plenerowe. Z usług oferowanych przez Centrum Dialogu Obywatelskiego skorzystały 

w 2015 roku organizacje pozarządowe o wielu różnych profilach działalności, co 

najdobitniej widać analizując poniższe zestawienie, zawierające nazwy podmiotów       

i inicjatyw: 

 Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ 

 Stowarzyszenie Pasjonat 
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 Klub Historyczny "GROT" 

 Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej 

 Stowarzyszenie OPPEN 

 Stowarzyszenie Ochrony Poloników Niemieckich 

 Fundacja Fioletowy Pies 

 Stowarzyszenie Bieg Opolski 

 Spotkania Rady Seniorów 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży ,,Józef'' Opolu 

 Nieformalna grupa opolskich emerytów i rencistów – nauka języka 

niemieckiego dla osób w wieku 50+, prowadzona cyklicznie  od 2014 roku  

 Opolski Klub Fotograficzny 

 Polskie Stowarzyszenie Krajoznawców 

 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

 Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego Wolverines Opole 

 Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Śląska Opolskiego 

 Stowarzyszenie Kulturalne Sahaya Joga 

 Fundacja Dr Clown 

 Stowarzyszenie Rozwoju Osobistego Academia Acter Modus 

 Stowarzyszenie Polonia- Kresy 

 Spotkanie członków na Rzecz Edukacji i Wspomagania Dzieci z ASD "FLOW" 

 Stowarzyszenie Wiosna 

 Fundacja Horyzont 

 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 

 Związek Nauczycielstwa Polskiego – spotkania sekcji emerytów i rencistów 

 Stowarzyszenie Milenium – spotkania dla osób chorych na reumatyzm 

 Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 

 Spotkania grupy wolontariuszy działającej przy Centrum Dialogu 

Obywatelskiego 

 Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej – prelekcje nt. zdrowia 
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 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Polski Śląsk, 

 Akademia Przedsiębiorczości i Rozwoju 

 Spotkania nieformalnej grupy seniorów organizującej wyjazdy turystyczne dla 

seniorów i rencistów z Opola 

 Amatorska Grupa Teatralna "Poza Nawiasem" 

 Stowarzyszenie H2O 

 Fundacja EduNeo 

 Zespół Muzyczny ,,Vabank" 

 

Na przestrzeni 2015 roku w Centrum Dialogu Obywatelskiego realizowane 

było nieodpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców Opola, za pośrednictwem 

Stowarzyszenia Oppen oraz Fundacji Restytucja. Od sierpnia 2015 roku uruchomiono 

również stały dyżur Miejskiego Rzecznika Konsumentów. 

W 2015 roku zrealizowano w CDO 16 otwartych warsztatów i szkoleń dla 

organizacji pozarządowych poświęconych: 

 działalności Rady Pożytku Publicznego 

 koordynowaniu wolontariatu 

 najczęściej popełnianym błędom w statutach organizacji pozarządowych 

 prowadzeniu rachunkowości w organizacjach pozarządowych (Bezpłatne 

szkolenie Biura Organizacji Pozarządowych z zakresu „Sprawozdawczość 

finansowa w organizacjach pozarządowych”- 05.03. 2015. Szkolenie 

poprowadził Michał Szafrański – Centrum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych CRIS, 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Centrum 

Finansowo-Szkoleniowe UNION Sp. z o.o. 

 programowi Europa dla Obywateli (Spotkanie Informacyjne Programu „Europa 

Dla Obywateli” 2014-2020, Organizator: Punkt Kontaktowy „Europa dla 

obywateli” Prowadzenie: Julia Płachecka 

 potencjalnym funduszom na działalność organizacji pozarządowych  
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 programowi grantowemu Erasmus plus – młodzież, szkolenia i kształcenie 

zawodowe 27 lutego 2015 roku. Celem spotkania informacyjnego było 

zapoznanie potencjalnych beneficjentów z założeniami programu Erasmus+, 

zapoznanie  z poszczególnymi akcjami oraz wytycznymi.  

 prawidłowemu wypełnianiu ofert w ramach otwartych konkursów oraz 

rozliczaniu dotacji ze środków publicznych  

 pisanie ofert na otwarte konkursy ofert i rozliczanie dotacji z Urzędu Miasta - 

szkolenie dla NGO z udziałem pracowników CDO - 26.11.2015r., 

 konsultacji z mieszkańcami (projekt realizowany przez Fundację Inicjatyw 

Społeczno – Ekonomicznych oraz  Pracownię Badań i Innowacji Społecznych 

„Stocznia”). 

 

Organizacje pozarządowe przeprowadziły we współpracy z CDO szereg 

własnych inicjatyw, takich jak: 

 prelekcje dotyczące historii i zabytków regionu opolskiego 

 kolędowanie trzeciego sektora i wolontariuszy 

 tańce w kręgu 

 zajęcia jogi 

 prelekcje dot. popularyzacji wiedzy krajoznawczej o Śląsku, Polsce i o świecie, 

 warsztaty dla studentów i młodzieży: „Nauka tradycyjnego wzornictwa 

opolskiego m.in. malowanie jaj” 

 spotkania amatorskiej grupy „Śpiewające Opole”, 

 spotkanie „Wolontariat w Polsce i na Ukrainie”, 

 Sprzątanie kąpieliska BOLKO - wieczór ukraińsko-polsko-gruziński 
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4.2. Imprezy plenerowe 

We współpracy z trzecim sektorem, Centrum Dialogu Obywatelskiego 

zorganizowało w 2015 roku imprezy plenerowe dla mieszkańców Opola: 

 

 IV Piknik Rodzinny nad Odrą (11 lipca 2015 roku) w Parku 

Nadodrzańskim 

Dla mieszkańców Opola przygotowano strefy tematyczne: historyczną, 

kulturalną, sportową, rekreacyjną i wolontariatu. Była to okazja do promocji 

trzeciego sektora wraz z prezentacją dorobku opolskich organizacji 

pozarządowych (kilkudziesięciu). 

Celem zadania było uatrakcyjnienie oferty kulturalnej miasta Opola. 

Organizacja cyklicznej imprezy dla mieszkańców Opola.  

Każda ze stref przyciągała wielu zainteresowanych, i tak: 

- strefa historyczna, w której powstał obóz rycerski i strefa rzemiosła. 

Odwiedzający mogli poznać gry i zabawy plebejskie, wykonać własnoręcznie 

witraże i poznać tajniki ręcznego rzemiosła, 

- strefa kulturalna gdzie powstała scena prezentująca organizacje kulturalne, 

programy artystyczne opolskich artystów, taniec brzucha, rumby i pokaz 

żonglerki diabolo i wiele innych, 
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- strefa sportowa, w której dzieci, młodzież i seniorzy sprawdzali swoją 

sprawność fizyczną i szlifowali swoje umiejętności pod okiem 

wykwalifikowanych trenerów. 

- w części rekreacyjnej swoje umiejętności zaprezentowali płetwonurkowie, 

osoby odwiedzające mogły skorzystać z przejazdu motorówką i spróbować 

swoich sił w pływaniu kajakiem, 

- wolontariat zaprezentował dorobek organizacji pozarządowych, które           

w zdecydowanej mierze bazują na współpracy z wolontariuszami. 

Wzrosła świadomość obywatelska wolontariuszy, którzy pomagali                    

w organizacji i obsłudze stanowisk podczas Pikniku. Uczestnikami byli również 

mieszkańcy gmin ościennych, którzy poznali walory parku i nowe miejsce 

wycieczek poza swoje miejsce zamieszkania przyczyniło się to do wzrostu 

atrakcyjności Opola. 

 

Wszystkie atrakcje były bezpłatne dla mieszkańców co przyczyniło się do 

udziału ponad 4 tysięcy osób w imprezie. 

 

 Święto Lata”  (23 sierpnia 2015 roku) w Parku Miejskim na Osiedlu im. 

Armii Krajowej 

Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców             

i mediów. Przyczyniło się do promocji miasta Opola i było dużym sukcesem 

organizacyjnym.  Podczas Pikniku można było odwiedzić kilka stref 

tematycznych:  

- „historyczna”, w której powstał obóz rycerski i strefa rzemiosła. Odwiedzający 

mogli poznać gry i zabawy plebejskie, walki rycerskie i wieczorem fireshow, 

-  „mam i małych dzieci”, gdzie można było kupić/sprzedać używane rzeczy jak 

również podziwiać pokaz mody w wykonaniu kobiet w ciąży, 
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- „powietrzna”, w której odbywały się  pokazy pojazdów  powietrznych              

i lądowych. Odwiedzający mieli niepowtarzalną okazję wznieść się w powietrze  

balonem, 

- „kulturalną”,  gdzie powstałą scena prezentująca organizacje kulturalne, 

programy artystyczne opolskich artystów, taniec brzucha, rumby i pokaz 

żonglerki diabolo i wiele innych, 

- „sportowa”, w której dzieci, młodzież i seniorzy sprawdzali swoją sprawność 

fizyczną i szlifowali swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanych 

trenerów. 

-pojazdów, w niej znajdowało się ok. 20 pojazdów militarnych, służb 

mundurowych i samochody polskiej myśli technologicznej z czasów PRL. 

Podczas wydarzenia organizacje pozarządowe mogły zaprezentować 

mieszkańcom Opola atrakcje, takiej jak m.in. balon powietrzny, samochody       

i statki powietrzne zdalnie sterowane, wozy bojowe, pojazdy zabytkowe.  

 

Forma w jakiej  przygotowane zostały wszystkie strefy, pozwoliła 

zagospodarować cały dostępny teren. Na scenie przygotowano liczne występy 

artystyczne i pokaz mody dla kobiet w ciąży, a także flohmark, na którym dokonywała 

się wymiana rzeczy między mamami. 

W imprezie wzięło udział ponad 10 000 osób, w tym przede wszystkim rodzin             

z dziećmi. 
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4.3. Promocja działalności organizacji pozarządowych – Kampania 1% 

Zmianom w strukturach odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami 

pozarządowymi towarzyszyły również spójne z nimi zmiany w zakresie komunikacji   

w mediach społecznościowych i na stronach internetowych dedykowanych 

organizacjom pozarządowym. 

Na głównej stronie internetowej Urzędu Miasta Opola pojawiła się zakładka 

Centrum Dialogu Obywatelskiego, a w niej szczegółowe informacje na temat 

działalności Centrum, podstaw prawnych funkcjonowania III sektora, wzory 

dokumentów, procedury otwartych konkursów ofert itp. Dodatkowo, CDO 

uruchomiło fanpage w mediach społecznościowych, z którego korzysta ponad 2 tys. 

użytkowników. 

W roku 2015 Centrum Dialogu Obywatelskiego zrealizowało Kampanię 

społeczną „Przekaż 1% podatku na rzecz opolskich organizacji pozarządowych”.        

W ramach kampanii, oprócz otwartych dla mieszkańców spotkań, w trakcie których 

opolskie organizacje pożytku publicznego zachęcały do przekazywania pieniędzy na 

ich działalność statutową, zorganizowano przy współpracy z portalem 24opole.pl 

konkurs pn. „Niepozorny 1%”.   
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W ramach konkursu organizacje przesyłały filmy i zdjęcia promujące ich 

działalność, a następnie użytkownicy portalu 24opole.pl dokonali wyboru 

najciekawszych materiałów promocyjnych (12 organizacji wzięło udział w konkursie). 

Z  danych udostępnionych przez Urząd Skarbowy w Opolu, wynika, że z roku 

na rok rosną środki przekazywane przez podatników na organizacje posiadające 

status pożytku publicznego. 

 

Tabela 5. Środki przeznaczane przez podatników na organizacje pozarządowe 

posiadające siedzibę w Opolu. 

Liczba 

przelewów 

Kwota przelewów Rok podatkowy 

/szt./ /zł./ 

2012 35 741 2 282 398,77 

2013 36 710 2 285 226,23 

2014 37 026 2 333 990,96 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez I Urząd Skarbowy w Opolu.  

 

 

4.4. Konsultowanie aktów normatywnych – działalność ORDPP 

Zgodnie z Uchwałą nr LXVII/999/14 Rady Miasta Opola z dnia 6 listopada 2014 

roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu 

działania Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Prezydent powołał w 2015 

roku  - 6 członków Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ze środowisk 

organizacji pozarządowych, 9 członków Rady wybrano w powszechnym głosowaniu 

(kandydatów zgłoszonych przez trzeci sektor) oraz 3 członków powołanych przez 

Przewodniczącego Rady Miasta. 
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Głównym zadaniem Rady jest konsultowanie aktów prawa miejscowego               

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy. Poza opiniowaniem i doradzaniem   

w sprawach kluczowych dla współpracy Miasta Opola z organizacjami 

pozarządowymi, Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego ma prawo do 

podejmowania z inicjatywy własnej działań rozwijających dialog i współpracę 

międzysektorową. Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego spotyka się 

cyklicznie raz w miesiącu.  

Dotychczas Rada podjęła się  między innymi: 

- analizy jakościowej  i ilościowej działalności opolskich organizacji, 

- opracowania rekomendacji dla współpracy Miasta Opola i organizacji 

pozarządowych w zakresie współpracy finansowej, 

- konsultacji i zaopiniowania Programu Współpracy Miasta Opola z organizacjami 

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2016 rok, 

- ustalenia priorytetów współpracy na najbliższe trzy lata w ramach programu 

wieloletniego (2016-2018).  

Urząd Miasta Opola w 2015 roku  konsultował z organizacjami pozarządowymi 

i innymi uprawnionymi podmiotami następujące akty prawa miejscowego: 

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta Opola w 2015 roku.  

2. Program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami na rok 2016. 

3. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2015. 

4. Konsultacje w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji                             

z mieszkańcami  miasta Opola z 30 listopada 2015 roku.   

5. Konsultacje w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta Opola 

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016 

- 2018. 
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Przedstawiciele organizacji pozarządowych biorą czynny udział w pracach 

komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację 

zadań publicznych. 

Poza Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych uczestniczą w pracach m.in.: 

1) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

2) Zespołu Konsultacyjnego ds. Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Opola, 

3) Komisji ds. Zieleni Miejskiej, 

4) Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie w Opolu, 

5) Komisja opiniująco – doradcza Prezydenta Miasta Opola ds. zieleni miejskiej. 

 

4.5. Inicjatywa lokalna 

Od 20 października 2011 r. obowiązuje uchwała Nr XVI/234/11 Rady Miasta 

Opola w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków             

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W roku 

sprawozdawczym z inicjatywy mieszkańców nie wpłynął jednak żaden wniosek           

w trybie inicjatywy lokalnej (możliwość taką stworzyła dla mieszkańców nowelizacja 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a wnioski mogą być 

składane przez mieszkańców, których pełnomocnikiem może być organizacja 

pozarządowa). 

4.6. Wynajem lokali na preferencyjnych warunkach 

Na podstawie Uchwały nr XXI/210/07 Rady Miasta w sprawie zasad najmu 

lokali użytkowych oraz w Zarządzeniu nr OR-I.0050.101.2014 r. w sprawie bazowych 

stawek czynszu za najem lokali użytkowych z 18 lutego 2014r.  określono zasady 

najmu oraz preferencyjne stawki czynszu za najem lokali użytkowych. Zasady i stawki 

obowiązywały również organizacje pozarządowe nieprowadzące działalność 

gospodarczą, a które mogły wynajmować lokale wchodzące w skład zasobu 

komunalnego miasta na preferencyjnych warunkach. Dodatkowo organizacje 
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pozarządowe mogą zawierać umowy najmu na lokale użytkowe położone                                    

w Centrum Handlowym „Cieplak” przy ul. Oleskiej 70 z 50 % zniżką. 

Z oferty Miasta w zakresie wynajmu lokali na preferencyjnych warunkach 

korzysta obecnie 78 organizacji, w tym: 

- Fundacji – 10, 

- Stowarzyszeń - 33 

- Związków – 16, 

- pozostałych - 17. 

4.7. Wolontariat 

W 2015 roku w obszarze wolontariatu zrealizowano następujące działania: 

 3 szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu (styczeń, luty, 

grudzień), 

 spotkania grupy wolontariuszy działającej przy Biurze Organizacji 

Pozarządowych, obecnie  Centrum Dialogu Obywatelskiego (blisko 30 

spotkań)  

 działalność Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy przy Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej w MOPR (działalności ciągła) 

 kolędowanie trzeciego sektora i wolontariuszy (Spotkanie styczniowe 

przedstawicieli organizacji pozarządowych i wolontariuszy zorganizowane 

przez BOP, Kościół Chrześcijan Baptystów w Opolu, Jezuicki Ośrodek 

Formacji i Kultury Xaverianum, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Opolu). 

Wspólne śpiewanie kolęd, oglądanie filmów ekumenicznych. 

 wykłady dla wolontariuszy. Prelegenci: Pani Maria Honka (19 lat), studentka II 

roku prawa, Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji Europejskiego 

Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Opole, Redaktor/Prezenter                

w Studenckiej Rozgłośni Radiowej - Radio Sygnały; Działaczka społeczna, 

członkini Samorządu Studenckiego; Od lat udziela się społecznie na różnych 

płaszczyznach działalności; Pani Beata Nowak – psycholog szkolny, pedagog 

w PG nr 9 i III LO, koordynatorka wolontariatu; Pani Patrycja Mackiel – 
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Fundacja Dzieci Orientu – Indie; Pani Grażyna Butmankiewicz – Prezes 

FUNDACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ CZAS, Współtwórca „Akademii Młodych 

Serc” 

 organizacja spotkania pn. „Wolontariat w Polsce i na Ukrainie”.  Luty 2015, 

spotkanie z grupą wolontariuszy z Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu 

Opolskiego, koordynatorami wolontariuszy Politechniki Opolskiej                   

i Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej – uczestniczyło 12 osób. 

 

 

4.8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi pozostałych komórek 

organizacyjnych Urzędu Miasta Opola 

 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Opola zadania na 

rzecz i we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizują, oprócz Centrum 

Dialogu Obywatelskiego, następujące komórki Urzędu Miasta Opola: 

1) Wydział Kultury 

2) Wydział Gospodarki i Innowacji, 

3) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 

4) Wydział Polityki Społecznej, 

5) Wydział Oświaty, 

6) Wydział Sportu, 

7) Wydział Zarządzania Kryzysowego. 

Z informacji dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi Wydziału 

Kultury i Promocji (od 25.08.2015 z Referatem Promocji- CDO) wynika, że w 2015 roku 

udzielano 62 patronaty  honorowe  Prezydenta Miasta Opola nad wydarzeniami 

organizowanymi przez podmioty trzeciego sektora1. 

                                                
1 Zarządzenie Nr Or-I.0050.285.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 08 czerwca 2012 roku w sprawie 
nadania Regulaminu przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Opola. 
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Wydział Zarządzania Kryzysowego prowadzi nadzór finansowy nad 

Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Opolu oraz współpracuje z Fundacją PRO LEGE. 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa współpracował w 2015 roku z organizacjami 

pozarządowymi (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Fundacja Fioletowy Pies, 

Fundacja Mali Bracia, Fundacja Azyl Nadziei) w zakresie przeciwdziałania 

bezdomności zwierząt oraz ochrony gatunkowej zwierząt w ramach „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta Opola”. W ramach zapisów ww. dokumentu we współpracy z organizacjami 

społecznymi realizowano zadania dotyczące sterylizacji, leczenia i dokarmiania 

zwierząt bezdomnych oraz z zakresu edukacji społeczeństwa nt. ochrony zwierząt. 

Realizacja zadań edukacyjnych polegała w głównej mierze na organizowaniu zajęć, 

pogadanek, apeli, konkursów, jak również poprzez ulotki i plakaty informacyjne. 

Głównym celem działań edukacyjnych było podniesienie świadomości mieszkańców 

Opola w zakresie właściwego sprawowania opieki nad zwierzętami oraz traktowania 

ich w sposób humanitarny. 

W 2015 roku  realizowano szereg przedsięwzięć, związanych z edukacją 

ekologiczną, przy których organizacji prowadzono współpracę z podmiotami 

społecznymi, w tym: 

1. Federacją Zielonych Gaja ze Szczecina – w zakresie problematyki azbestu, 

2. UKS TRolik- imprezy sportowe i edukacyjne w temacie ekologii  

3. Fundacją Nasza Ziemia – organizacja akcji „Sprzątanie Świata”, 

4. Opolskim Klubem Turystyki Rowerowej Rajder i Oddziałem Opolskim Polskiego 

     Czerwonego Krzyża – organizacja Europejskiego Tygodnia Transportu 

Zrównoważonego, 

5. Fundacją Ekologiczną ARKA z Bielska-Białej – organizacja akcji „Listy dla Ziemi”, 

akcji „Choinki nadziei” oraz „Zielonego kina”, 

6. Stowarzyszeniem Diving, Ecology, Education – sprzątanie akwenu „Piast”         

w ramach Akcji „Sprzątanie Świata”, 

7. Promocja ruchu pieszego-zwiedzanie miasta z przewodnikiem PTTK, 
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8. Darmowe serwisowanie rowerów - Stowarzyszenie Rowerowe „PIASTA”. 

Wykłady dla uczniów szkół podstawowych, dotyczące zrównoważonego 

transportu i ruchu drogowego – Fundacja „Aktywni-Kreatywni Wydział Kultury, Sportu 

i Turystyki ( później: Wydział Kultury i Turystyki)  współpracował z organizacjami 

pozarządowymi przy organizacji następujących projektów: 

1) Dni Opola, 

2) Noc Kultury, 

3) Wystawy i projekty edukacyjne w Galerii Sztuki Współczesnej. 

 

Wydział Sportu współpracował z organizacjami pozarządowymi przy realizacji, 

m.in.: 

1) Opolskiej Gali Żużla na Lodzie, 

2) Grand Prix Puchar Miast Partnerskich Opola i Regionów Opolszczyzny w pływaniu. 

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny jest za organizowanie lub 

współorganizowanie imprez o charakterze świąt państwowych czy imprez lokalnych, 

które za zwyczaj organizowane są we wespół z organizacjami pozarządowymi (np. 

ZHP, ZHR): 

1) Narodowe Święto Niepodległości, 

2) Święto Konstytucji 3 Maja. 
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V. PODSUMOWANIE WSPÓŁPRACY MIASTA OPOLA Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI  I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ROKU 2015 

Podsumowując współpracę Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi        

w okresie sprawozdawczym należy stwierdzić, że: 

1) Główne cele i priorytety wskazane w Rocznym Programie współpracy na 2015 rok, 

zostały zrealizowane. 

2) Efektywnie realizowane były formy współpracy finansowej i pozafinansowej. 

3) Wspólne inicjatywy miasta Opola i organizacji pozarządowych podejmowane były 

w duchu otwartości i wzajemnej tolerancji. 

4) Współpraca odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności oraz równości szans.  

5) Coraz większego znaczenia nabiera współpraca pozafinansowa, co wiąże się           

z coraz bardziej efektywnym dialogiem na rzecz mieszkańców miasta Opola           

i zaspokajania ich potrzeb.  

6) Środki finansowe przekazane na realizacje zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe znacząco przewyższyły kwotę wyjściową określoną w Rocznym 

Programie Współpracy (warto przy tym podać, że z roku na rok kwota ta również 

rośnie). 

7) Samorząd wzmacnia działania zmierzające do usamodzielnienia się organizacji       

i korzystania z alternatywnych źródeł finansowania (szkolenia nt. opracowywania 

wniosków, aplikowania do zewnętrznych źródeł finansowania, przygotowywanie 

się do wprowadzenia mechanizmu wkładów własnych) 

8) Organizacje pozarządowe stają się coraz bardziej zaufanym podmiotem 

społecznym i rzetelnym partnerem samorządu w dostarczaniu różnego rodzaju 

usług społecznych, edukacyjnych, kulturalnych itp. 

9) Aktywność i samoorganizacja mieszkańców Opola jest na wysokim poziomie, 

wpływa to na stabilny przyrost roczny liczny organizacji pozarządowych 

działających w Opolu.  
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10) Bardzo pozytywnie oceniane jest wsparcie organizacji w zakresie udostępniania 

lokali, sal konferencyjnych, sprzętu itp. 

11) W roku 2015 zbogacono  ofertę samorządu skierowaną do organizacji 

pozarządowych w postaci szkoleń i warsztatów. 

12) W okresie sprawozdawczym kontynuowane były zadania cykliczne typu kampanie 

społeczne (np. 1%) oraz akcje informacyjne, edukacyjne i promocyjne (Pikniki, 

wydarzenia plenerowe, i aktywny udział sektora pozarządowego we współpracy     

z Miastem Opole w ważnych  obchodach i inicjatywach społecznych). 

 

VI. PRIORYTETY NA NAJBLIŻSZE LATA 

W odniesieniu do priorytetów współpracy z trzecim sektorem w najbliższych latach 

należy wymienić: 

1) Opracowywanie długofalowych planów współpracy miasta Opola z 

organizacjami pozarządowymi. 

2) Włączenie do współpracy na rzecz mieszkańców różnych środowisk i sektorów 

(środowisko akademickie, biznes, media).  

3) Rozwój, koordynacja i wzmocnienie aktywności wolontariackiej w Opolu.  

4) Profesjonalizacja współpracy organizacji pozarządowych z mediami, sektorem 

biznesu i darczyńcami jako sposób na stabilizację finansową.  

5) Poszukiwanie alternatywnych źródeł pozyskiwania funduszy na działania III 

sektora (doradztwo i pomoc w aplikowaniu po środki zewnętrznym, wsparcia 

w tworzeniu projektów partnerskich, wzmocnienie mechanizmu wkładów 

własnych).  

6) Rozwój współpracy międzynarodowej wśród organizacji pozarządowych.  

7) Aktualizacja baz danych organizacji pozarządowych 

8) Koordynacja działań w obszarze  pożytku publicznego i ich promocji (za 

pośrednictwem między innymi magazynu miejskiego Opola i Kropka ).  

9) Aktywizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – podopiecznych 

organizacji pozarządowych.  
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10) Stwarzania sprzyjających warunków do rozwijania ekonomii społecznej.  

11) Promocja działalności organizacji pozarządowych oraz inicjatywy lokalnej, jako 

narzędzia zaspokajania potrzeb mieszkańców. 
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Załącznik – Szczegółowy wykaz przyznanych w 2015 roku  dotacji oraz efektów zrealizowanych zadań 

Otwarte konkursy ofert 

1. Obszar współpracy:  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób 

 

Ilość konkursów w danym obszarze – 2 

 

 

Podmiot realizujący 

zadanie 

 

Nazwa zadania 

 

 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji w PLN 

 

Efekty zadania 
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Polski Czerwony Krzyż 

Opolski Zarząd Okręgowy w 

Opolu 

Wydawanie w latach 2015-2016 

jednodaniowych gorących posiłków dla 

podopiecznych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie 

w Opolu 

 

243 061,00 zł 

Wydawanie jednodaniowych gorących 

posiłków dla podopiecznych Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu jest 

wsparciem gminy w wypełnianiu zadań 

własnych o charakterze obowiązkowym 

w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia 

posiłku osobom jego pozbawionym. Posiłki 

wydawane są zgodnie z decyzjami 

wydawanymi przez MOPR. Posiłki wydawano 

od poniedziałku do niedzieli. 

Polski Czerwony Krzyż 

Opolski Zarząd Okręgowy w 

Opolu 

Organizacja i świadczenie w latach 

2015-2016 usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania podopiecznych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Opolu 

 

964 817,00 zł 

Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania podopiecznych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Opolu zapewnia osobom chorym, 

samotnym, niepełnosprawnym pomoc 

w podstawowych czynnościach m.in. 

gospodarczych i pielęgnacyjnych, pomoc 

w funkcjonowaniu w środowisku domowym. 
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Polski Komitet Pomocy 

Społecznej – Opolski Zarząd 

Wojewódzki w Opolu 

Organizacja i świadczenie w latach 

2015-2016 usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania podopiecznych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Opolu 

521 500,00 zł Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania podopiecznych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Opolu zapewnia osobom chorym, 

samotnym, niepełnosprawnym pomoc 

w podstawowych czynnościach m.in. 

gospodarczych i pielęgnacyjnych, pomoc 

w funkcjonowaniu w środowisku domowym. 
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Polski Czerwony Krzyż 

Opolski Zarząd Okręgowy w 

Opolu 

Organizacja i świadczenie w latach 

2015-2016 specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu zamieszkania 

podopiecznych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Opolu 

283 992,00 zł Organizacja i świadczenie specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi zapewnia opiekę polegającą na 

nauce podstawowych umiejętności 

normalnego egzystowania w społeczeństwie, 

wsparcia psychicznego, pedagogicznego 

i edukacyjno-terapeutycznego, a także pomoc 

w utrzymaniu ciągłości leczenia 

u lekarzy specjalistów. Opieka nad dziećmi 

autystycznymi świadczona jest w domu przez 

odpowiednio przygotowaną kadrę 

specjalistów, w celu odciążenia 

emocjonalnego i czasowego rodziny oraz 

w celu utrzymania wydolności wychowawczo-

terapeutycznej rodziny. Codzienne 

uczestnictwo w życiu dziecka z koncentracją 

na treningi prawidłowych wzorców zachowań, 

zapewniających dziecku bezpośredni nadzór i 

korygowanie zachowań zgodnie z założeniami 

procesu terapii. 
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Fundacja „krakOFFska 36” 

45-075 Opole 

ul. Krakowska 36of 

Rodzina bez przemocy bis 

 

 

6.000,00 zł „Rodzina bez przemocy bis” - projekt pozwolił 

uczestnikom zyskać nowe umiejętności 

komunikacyjne i uzyskać wsparcie 

emocjonalne. W warsztatach wzięli udział nie 

tylko rodzice, ale także wychowawcy, 

opiekunowie małych dzieci oraz edukatorzy 

z przedszkola Ekożabka. Rodzice mieli okazję 

wymieniać doświadczenia i konsultować swoje 

problemy w grupie osób, które borykają się 

podobnymi sytuacjami. Osoby, które po raz 

kolejny były uczestnikami warsztatów (w 

poprzednich edycjach „Opole bez przemocy” 

i „Rodzina bez przemocy”) wyraża 

zainteresowanie kontynuacją cyklicznych 

spotkań czy to w formie „Szkoły dla rodziców” 

opartej na metodzie Porozumienia bez 

Przemocy lub jako spotkań „grupy empatii”. 

Świadczy to o tym, że zajęcia na temat 

komunikacji bez przemocy są potrzebne. 
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Fundacja Pro Lege 

45-077 Opole 

ul. Korfantego 2/69 

W Opolu chcę żyć bezpiecznie 

 

 

 

8.500,00 zł 1. Zagospodarowanie czasu wolnego 

młodzieży pod kierunkiem nauczycieli, 

pedagogów i  rodziców. 

2. Wskazanie alternatywnych zachowań 

zmierzających do ograniczenia patologii 

społecznych, a w szczególności narkomani 

i alkoholizmu wśród młodzieży. 

3. Rozpowszechnienie materiałów 

konkursowych, w ramach realizowanych 

zajęć i lekcji wychowawczych. 

4. Zwiększanie świadomości 

wiktymologicznej wśród rodziców 

i nauczycieli. 

5. Promowanie zdrowego stylu życia, 

wolnego od uzależnień. 

Zwrócenie uwagi młodzieży gimnazjalnej na 

problem przemocy rówieśniczej. 
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Diecezjalna Fundacja Ochrony 

Życia 

45-005 Opole 

ul. Książąt Opolskich 19 

 

Planuj i działaj bez zniewolenia 

 

10.000,00 zł W wyniku realizacji projektu osiągnięto jego 

cel: zwiększenie zakresu wsparcia 

terapeutycznego oraz edukacyjno-

motywacyjnego osób dotkniętych problemem 

alkoholowym. Dotarcie do jak największej 

grupy potencjalnych odbiorców projektu 

zapewniła kampania informacyjno-promocyjna 

prowadzona poprzez portale społecznościowe, 

stronę internetową oraz partnerskie media. 

W wyniku działań informacyjnych do poradni 

zgłaszały się osobiście lub telefonicznie osoby 

przeżywające różnego rodzaju problemy 

związane z nadużywaniem alkoholu. Specjaliści 

podczas wstępnych konsultacji diagnozowali 

sytuację zgłaszających się osób i decydowali 

o tym, jaka forma pomocy będzie w danym 

przypadku najkorzystniejsza: indywidualna 

terapia uzależnień, systemowa terapia 

rodzinna czy psychoterapia indywidualna 

osoby dorosłej. Świadczona pomoc 

ukierunkowana była przede wszystkim na 

poprawę funkcjonowania rodzin z problemem 
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Diecezjalna Fundacja Ochrony 

Życia 

45-005 Opole 

ul. Książąt Opolskich 19 

 

Dla dziecka i rodziny 80.000,00 zł W okresie od 16 lutego do 30 czerwca 2015 

roku 30 dzieci zostało poddanych 

interdyscyplinarnej diagnozie pod kątem 

zaburzeń rozwojowych, z czego 19 dzieci 

zakwalifikowano do terapii dostosowanej do 

indywidualnych potrzeb dziecka. W okresie od 

1 lipca do 30 listopada 2015 roku do 

zdiagnozowania pod kątem zaburzeń 

rozwojowych zgłoszono kolejnych 20 dzieci, 

spośród których 16 podjęło terapię 

dostosowaną do ich potrzeb. Poprzez 

działania zespołu rozpoczęto proces 

minimalizowania skutków zaburzeń 

rozwojowych u tych dzieci zwiększając ich 

szanse na prawidłowe funkcjonowanie 

w środowisku rodzinnym, szkolnym, 

rówieśniczym i społecznym w przyszłości. 

Wskutek działań zespołu diagnostyczno-
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terapeutycznego oraz kampanii informacyjnej 

stopniowo wzrasta wiedza i świadomość 

mieszkańców Opola na temat możliwości 

uzyskania pomocy w sytuacji problemów 

i trudności związanych z wychowywaniem 

dzieci. 

W ramach zadania małżeństwa/rodziny 

doświadczające kryzysów czy zablokowania 

rozwoju mogły skorzystać ze wsparcia 

psychoterapeutycznego.  Wstępnym etapem 

pomocy były konsultacje, których celem było 

przede wszystkim poznanie rodziny, 

postawienie pierwszych hipotez dotyczących 

rozumienia zakłóceń funkcjonowania oraz 

ocena motywacji do pracy terapeutycznej. 

Metody pracy opierały się zarówno o analizę 

bieżących trudności, rozumienie aktualnych 

symptomów, rozumienie barier 
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komunikacyjnych, ale także poszerzenia 

rozumienia o kontekst rodzin pochodzenia 

i przekazów międzypokoleniowych. 

Terapia rodzinna/małżeńska jest 

długoterminowym, dynamicznym procesem, 

wymagającym zaangażowania, zbudowania 

zaufania do terapeuty i badania relacji oraz 

powolnego wprowadzania zmian. W czasie 

trwania projektu część rodzin podjęło terapię, 

części natomiast wystarczyło kilka spotkań 

konsultacyjnych do zrozumienia bieżących 

trudności, część osób nie podjęło terapii ze 

względu na rodzaj problematyki lub brak 

odpowiednej motywacji. 

W ramach zadania utworzono 4 grupy 

rodziców, którzy odbyli warsztaty 

psychoedukacyjne. Metodyka pracy grupy 

opierała się na aktywności uczestników i ich 
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gotowości do dzielenia się własnym 

doświadczeniem. Tematyka warsztatów 

obejmowała m.in.: granice wewnątrz rodziny, 

obowiązki i przywileje dziecka w rodzinie, 

samodzielność i odrębność dziecka, 

wyznaczanie granic adekwatnie do wieku 

rozwojowego dziecka, style wychowawcze, 

komunikacja z dzieckiem, reakcje na stres 

i zmianą, mechanizmy adaptacyjne w reakcji 

na pójście dziecka do przedszkola. 

 

Diecezjalna Fundacja Ochrony 

Życia 

45-005 Opole 

ul. Książąt Opolskich 19 

 

„Ośrodek Promocji, Edukacji i Terapii 

Rodzin” 

 

44.200,00 zł W okresie od 01 maja do 30 listopada 2015 r. 

poprzez działania terapeutyczne rozpoczęto 

proces minimalizacji skutków choroby 

alkoholowej wśród osób uzależnionych, 

a członkom rodzin alkoholowych pokazano 

mechanizmy współuzależnienia oraz metody 

radzenia sobie w tego typu sytuacjach. 
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W zależności od zdefiniowania problemu 

zaproponowano beneficjentom różne techniki 

terapeutyczne, m.in. rozumienie problemu 

w kategoriach jego roli i funkcjonalności 

w systemie, przeformułowywanie problemu, 

śledzenie problemu w perspektywie wzorców 

pokoleniowych, proponowane jest nowe 

spojrzenie na rodzinę jako sieć wzajemnych 

interakcji, z których każda, nawet zakłócona, 

pełni istotną rolę dla równowagi rodzinnej. By 

osiągnąć zamierzone rezultaty potrzebna jest 

dłuższa perspektywa czasowa, niemniej na tym 

etapie każda z osób, która podjęła terapię 

widzi sens jej kontynuowania, co z pewnością 

jest wymiernym efektem dotychczasowej 

pracy. 

W ramach terapii indywidualnych beneficjenci 

mogli skorzystać z konsultacji i psychoterapii 
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w nurcie behawioralno - poznawczym, 

psychodynamicznym i psychodramy. 

 

Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinie „Arka w Mieście” 

45-086 Opole 

ul. Powstańców Śl. 19 

Twórczy rozwój – alternatywa dla 

uzależnień 

 

14.000,00 zł 1.Wspierano rodzinę-przeciwdziałano 

i zapobiegano jej rozpadowi poprzez 

łagodzenie 

niedostatków wychowawczych, pomoc 

rzeczową w kryzysie. 

2.Twórczo i aktywnie spędzano czas wolny 

/ciekawe formy aktywności/ inspirując do 

własnego rozwoju. 

3.Zwiększyła się chęć i umiejętność współpracy 

w społeczności lokalnej, wzrosła 

wzajemna pomoc i zrozumienie dla  trudności 

innych, współpraca ze szkołą PSP nr 8, 

Spółdzielnią Mieszkaniową ”Przyszłość”, 

Komitetem Domowym, radnymi  w dzielnicy. 

4.Utworzono grupy rówieśnicze, przyjazne 
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miejsce bez nałogów promujące zdrowy styl 

życia-alternatywę dla uzależnień. 

5.Wzrosła odpowiedzialność za własne 

postępowanie ,uczestnicy programu zostali 

wyposażeni w wiedzę, nabyli umiejętności 

lepszej komunikacji, rozwiązywania 

problemów i radzenia sobie w sytuacjach 

konfliktowych. 

6.Pogłębiano świadomość ekologiczną, 

/gospodarność-recykling/ i ochrony zdrowia. 

7. Uczono odnosić sukcesy poprzez 

samodzielne przygotowanie posiłków, 

porządkowanie 

po zajęciach, wspólne planowanie i robienie 

zakupów, wycieczek, wystaw prac. 

Stowarzyszenie „Ogniwo” 

45-090 Opole 

ul. Ks. Jana Dobrego 6/3 

Przygotowanie i wydanie biuletynu 

prezentującego  działalność opolskiego 

trzeciego sektora, związaną 

9.995,35 zł Wydano bezpłatny „Monitor trzeciego 

sektora” w ilości 3500 szt. 

Wydawnictwo zawiera 27 strony. 
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z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, 

zwalczaniem skutków tego  uzależnienia 

wśród dzieci i młodzieży oraz 

promowaniem zdrowego stylu życia” 

Znalazło tam miejsce 30 artykułów 

poświęconych tematyce zagrożenia 

alkoholizmem, jego skali, przyczyn, skutków. 

Biuletyn ukazał się na początku czerwca, 

a więc przed wakacjami, kiedy dzieci 

i młodzież coraz częściej sięgają po alkohol, a 

upijanie się nie jest rzadkością. 

Zaprezentowano  w nim działalność 

i osiągnięcia opolskich organizacji 

pozarządowych zajmujących się problematyką 

alkoholizmu (profilaktyką, zwalczaniem 

skutków i propagowaniem życia w trzeźwości) 

oraz pokazano Opole jako miasta, które nie 

pozostaje bierne wobec tego zagrożenia. 

Dotarto z informacją do mieszkańców Opola, 

gdzie w razie konieczności mogą szukać 

odpowiedniej dla nich pomocy oraz 

uwrażliwiła na symptomy zagrożenia 
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uzależnieniem w rodzinie lub kręgu 

znajomych. 

Monitor został przekazany do szkół wszystkich 

szczebli miasta Opola oraz mieszkańców 

Opola i terenu Aglomeracji Opolskiej. 

 

Stowarzyszenie na rzecz 

dzieci i młodzieży Józef 

45-737 Opole 

ul. Prószkowska 74 

„Wakacyjna Akademia 2015. Program 

alternatywnego spędzania czasu 

wolnego przez dzieci młodzież podczas 

wakacji letnich” 

 

15.000,00 zł Osiągnięte rezultaty realizacji zadania: 

 Twórcze i aktywne spędzenie czasu 

wolnego przez beneficjentów projektu, 

wolne od alkoholu i substancji 

psychoaktywnych. 

 Rozwój kreatywności uczestników 

 Poprawa zdrowia fizycznego 

i psychicznego 

 Przeciwdziałanie przestępczości 

i demoralizacji oraz poprawienie kondycji 

fizycznej, osobowościowej, psychicznej 

oraz emocjonalnej dzieci co wpływa 
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pozytywnie na sytuację szkolną dzieci oraz 

kontakty z rówieśnikami 

 Zdobycie umiejętności komunikacji 

i rozwiązywania problemów 

 Lepsze zrozumienie zachowania swojego 

i innych ludzi 

 Rozwój zainteresowań poszczególnych 

uczestników projektu 

 Spadek zachowań ryzykownych 

 Nabycie umiejętności planowania wolnego 

czasu 

 Rozwinięcie u dzieci poczucia własnej 

wartości 

 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

 Kompleksowa profilaktyka patologii 

społecznych 

 Obniżenie poziomu agresji u dzieci 
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Stowarzyszenie Opolskie 

Lamy 

45-863 Opole 

ul. Wojska Polskiego  2-4/82 

Wakacje z filmem 

 

21.000,00 zł  przeprowadzono dwa cykle warsztatów – 

Świetlicy Filmowej dla dzieci, 

 zapoznano dzieci z poklatkową techniką  

tworzenia filmu, 

 zapewniono wsparcie dla edukacji filmowej 

dzieci i młodzieży, 

 zaprezentowano aktywną formę spędzania 

czasu wolnego dzieciom i młodzieży 

podczas wakacji letnich, 

 wprowadzono edukację poprzez zabawę, 

 zapoznano uczestników z dziełami 

światowego kina, 

 prezentowano własną kreatywność 

i wyobraźnię młodych ludzi za 

pośrednictwem języka filmu, 

 zapewniono wzrost poziomu wiedzy 

filmowej w grupie dzieci i młodzieży objętej 

projektem, 
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 zapewniono wzrost umiejętności 

odróżnienia klasyki kina, kina niezależnego 

od komercyjnego obrazu kina, 

 wzbudzono wrażliwość u młodego widza, 

świadomość odbioru dzieła filmowego oraz 

krytycznego spojrzenia na film, 

 uwrażliwiono dzieci i młodzież na problemy 

naszej kultury w tym uzależnienia, 

 propagowano szeroko pojętą kulturę 

filmową dla wszystkich mieszkańców Opola. 

 

Ludowy Klub Jeździecki 

„OSTROGA” 

45-836 Opole 

ul. Wrocławska 172 

Zajęcia plastyczne i sport dla jeźdźców – 

z dala od alkoholu. 

 

3.000,00 zł Zapewniono aktywną formę spędzania czasu 

z dala od alkoholu 27 uczestnikom zajęć i 11 

wolontariuszom, którzy wszyscy byli w wieku 

szkolnym. 

Zajęcia z jazdy konnej i warsztatów 

plastycznych przeprowadzili doświadczeni 

Instruktorzy Szkolenia Podstawowego 
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z licencją Polskiego Związku Jeździeckiego, 

absolwenci wyższych studiów o profilu 

pedagogicznym. 

Poprzez udział w zajęciach zwiększyła się 

ilości osób w wieku szkolnym spędzających 

czas w bezpieczny i zorganizowany sposób, 

co stymuluje stały nawyk aktywności fizycznej 

wśród części uczestników zajęć. 

Udział w zajęciach jazdy konnej i warsztatach 

plastycznych pozwolił na rozwijanie talentów 

i nowych pasji, ograniczył używanie alkoholu 

wśród młodych osób, co bezpośrednio 

skutkuje spadkiem  ilości zachowań 

patologicznych spowodowanych używaniem 

alkoholu (przemoc w szkole, w grupie 

społecznej, konflikty z prawem). 
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Stowarzyszenie Quisisana 

45-037 Opole 

ul. Sienkiewicza 20of 

Programy pomocy psychologicznej, 

psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzależnionych od alkoholu, 

wykluczonych społecznie lub 

zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin. 

 

40.000,00 zł Przeprowadzonych zostało 82 

(dwugodzinnych) sesji psychoterapii grupowej 

prowadzonych przez dwóch terapeutów, 82 

(dwugodzinnych ) sesji psychoterapii grupowej 

prowadzonych przez jednego terapeutę, 20 

konsultacji diagnostycznych oraz 23 sesji 

psychoterapii indywidualnej, w tym uczestnicy 

zostali objęci dyżurem interwencyjnym 

psychologa i terapeuty. Pomocą zostało 

objętych 66 osób, w tym 28 mężczyzn oraz 38 

kobiet. Uczestnicy uzyskali wsparcie 

psychologiczne, uczestniczyli w diagnozie 

psychologicznej. Podczas sesji 

psychoterapeutycznych zdobyli wiedzę na 

temat funkcjonowania rodziny z problemem 

alkoholowym, na temat funkcjonowania 

rodziny dysfunkcyjnej, nabyli umiejętności 

w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach 
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życiowych, nabyli umiejętności radzenia sobie 

z emocjami, asertywnego wyrażania siebie, 

pracowali nad oswajaniem bolesnych 

doświadczeń z dzieciństwa, pogłębili 

umiejętności interpersonalne. Nabyli 

umiejętności radzenia sobie z objawami. 

Uczestnicy nabyli również wiedzę na temat 

uzależnienia, jego mechanizmów, zdobyli 

wiedzę na temat tego, jak radzić sobie 

z głodem alkoholowym, jak utrzymywać 

abstynencję, nauczyli się alternatywnych do 

picia konstruktywnych zachowań, pracowali 

nad motywacją do trzeźwego życia. 

 

Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży SERCE 

DLA SERCA 

45-368 Opole 

„Maski zostawimy na scenie” V Opolski 

Festiwal Spektakli Profilaktycznych 

Opole 2015 

 

13.000,00 zł Motywacja do działań profilaktycznych 

uczniów i nauczycieli szkół, pedagogów i 

uczestników Młodzieżowych Domów Kultury, 

prowadzących świetlice i  realizujących 
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ul. Ozimska 55 programy profilaktyczne, do pokazania swoich 

działań poprzez udział w przeglądzie. 

Promocja zdrowego i trzeźwego stylu życia. 

Pobudzenie świadomości teatralnej u dzieci i 

młodzieży, poprzez tworzenie przez nich 

widowiska teatralnego. 

Krzewienie wśród dzieci i młodzieży 

abstynencji i wspierania postaw 

trzeźwościowych. 

Praca nad głosem, dykcją, impostacją i 

świadomością oddechową, które mają pomóc   

uczestnikom w poprawnej wymowie i 

komunikacji. 

Uwrażliwienie na kontakt z poezją i sztuką. 

Kształtowanie wyobraźni dziecka poprzez 

samodzielne wykonanie lalki, rekwizytu, 

kreowanie przestrzeni scenicznej. 

Ośmielanie i przełamywanie barier oraz 
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odkrywanie swoich możliwości poprzez występ 

na scenie. 

Wypełnienie wolnego czasu dzieci i młodzieży 

poprzez zainteresowanie ich różnymi formami 

sztuki. 

Zaangażowanie uczestników  w działalność 

charytatywną poprzez nieodpłatne występy 

dla rodziców 

i innych dzieci. 

Integracja różnych grup wiekowych, 

różnych środowisk społecznych. 

Promocja miasta poprzez innowacyjne 

działania kulturalno – edukacyjne. 

Stowarzyszenie ochrony 

zdrowia psychicznego 

45-059 Opole  

ul.Eugeniusza 

Kwiatkowskiego 1A/1 

Piłeś pomyśl…Nie prowadź po alkoholu! 

 

5.835,00 zł Przeszkolono 320  kandydatów na przyszłych 

kierowców. 

Przyszli kierowcy przy użyciu alkogogli 

mogli doświadczyć jakie konsekwencje niesie 

za sobą podejmowanie różnych czynności po 
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spożyciu alkoholu. 

Można oczekiwać, że przeprowadzone zajęcia 

przyczynią się do zmniejszenia zjawiska 

nietrzeźwości na drogach i w efekcie do 

ograniczenia liczby wypadków popełnianych 

przez kierowców pod wpływem alkoholu. 

Opolski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża 

45-018 Opole  

ul. Krakowska 51 

Kampania Profilaktyczna pn. ”Dziękuję. 

Prowadzę.” 

 

8.000,00 zł Przeprowadzona  kampania profilaktyczna 

w zakresie przeciwdziałania nietrzeźwości 

kierowców, przyczyniła się do: 

 zmniejszenia zjawiska nietrzeźwości wśród 

kierowców samochodów, motorów, 

skuterów czy rowerów, 

 ukształtowania u kierowców i pasażerów 

postawy odpowiedzialności za życie własne 

i innych uczestników ruchu drogowego, 

 ukształtowania jednoznacznej postawy 

trzeźwości wśród kierowców, 

 ukształtowania i wzmocnienia aktywnej 
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postawy społeczeństwa wobec 

nietrzeźwości kierowców, 

 zmniejszenia ilości wypadków poprzez 

upowszechnienie zasad trzeźwości, 

 upowszechnienia asertywnej postawy 

w sytuacji, gdy jest się świadkiem łamania 

przepisu trzeźwości kierowcy, 

 ukształtowania prawidłowej postawy  

względem obowiązku trzeźwości wśród 

młodych kierowców i kandydatów na 

kierowców, 

 wykształcenia umiejętności  udzielania 

pierwszej pomocy w sytuacji wypadku 

komunikacyjnego, 

 zmniejszenia ilości wypadków 

komunikacyjnych, w tym wypadków 

śmiertelnych, 

 zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu 
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drogowym. 

 

Fundacja Dom Rodzinnej 

Rehabilitacji Dzieci             

z Porażeniem Mózgowym    

w Opolu 

45 – 724 Opole 

ul. Szymanowskiego 1 

Pracuj z nami i baw się z nami - XXI 

Festyn Fundacji Dom Rodzinnej 

Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem 

Mózgowym w Opolu 

BOP.526.3.4.2015 

15 000,00 zł XXI Festyn Fundacji był inny niż poprzednie. 

Oprócz stoisk z napojami, ciastem i bufetem 

zorganizowano warsztaty artystyczne dla 

odwiedzających gości. Efektami realizacji 

zadania są min.: integracja osób 

niepełnosprawnych ze środowiskiem 

społeczności lokalnej, udział dzieci i młodzieży 

oraz całych rodzin w warsztatach 

artystycznych, prezentacja efektów pracy 

terapeutów i fizjoterapeutów, zwrócenie uwagi 

społeczeństwa na problemy osób 

niepełnosprawnych, kształtowanie 

pozytywnych postaw i tolerancji wobec osób 

niepełnosprawnych. 

 

Wojewódzkie Towarzystwo „Karpacz – Turystyka i Rekreacja osób 11 500 Dla 50 niepełnosprawnych osób - członków 
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Walki z Kalectwem  

45 – 023  Opole  

 ul. Wojciecha 5 

niepełnosprawnych” 

BOP.526.3.1.2015 

Towarzystwa Walki z Kalectwem 

zorganizowano wyjazd w region Karkonoszy.  

Umożliwiając osobom niepełnosprawnym 

udział w wyciecze krajoznawczo- turystycznej 

kolejny raz udało się zmotywować je do 

wyjścia z domów, a także w różnego rodzaju 

zajęć samodzielnego funkcjonowania. 

Wojewódzkie Towarzystwo 

Walki z Kalectwem 

 45 – 023  Opole  

 ul. Wojciecha 5 

„XV Opolskie Dni Osób 

Niepełnosprawnych” 

BOP.526.3.2.2015 

20 000,00 zł 

 

Organizacja „festynu” przyczyniła się do: 

zmobilizowania osób niepełnosprawnych do 

wyjścia z ich przysłowiowych czterech ścian, 

w trakcie którego osoby te miały możliwość 

promowania swoich umiejętności wokalno – 

instrumentalnych, rękodzieła w tym prac 

plastycznych itp. Uczestnictwo w takim 

wydarzeniu, spotkania w osobami zdrowymi 

niweluje skutki wykluczenia społecznego 

i przyspiesza proces integracji i przełamywaniu 

barier o podłożu psychomotorycznym. 
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TRISO – Opolskie 

Stowarzyszenie na rzecz 

rozwoju dzieci z trisomią 21 

45 – 068 Opole, 

ul. 1 Maja 9 pok.93  

V Happening Stowarzyszenia TRISO w 

centrum Opola z okazji X Światowego 

Dnia Zespołu Downa 

BOP.526.3.3.2015 

5 000,00 zł Wszyscy uczestnicy biorący udział 

w happeningu (odpowiednio do swoich 

możliwości) zdobyli nowe, rozwinęli 

i podtrzymali umiejętności do samodzielnego 

funkcjonowania. Dzięki uczestnictwu 

studentów i uczniów (Wyższa Szkoła 

Medyczna, Chór Politechniki Opolskiej, 

uczniowie opolskich szkół średnich) młodzi 

ludzie dostrzegli w niepełnosprawnych 

równouprawnionych mieszkańców m. Opola, 

przyczyniło się to także do lepszej akceptacji 

osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji 

zadania zostały częściowo złagodzone skutki 

wykluczenia osób niepełnosprawnych 

intelektualnie ze środowiska. W happeningu 

uczestniczyło 56 osób niepełnosprawnych 

z zespołem Downa oraz kilkuset mieszkańców 

m. Opola, przechodniów, studentów opolskich 
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uczelni oraz uczniów opolskich szkół. 

Stowarzyszenie Ochrony 

Zdrowia Psychicznego  

45 – 401 Opole 

ul. Bielska 13/2 

„Razem. Blisko. Lepiej” 

BOP.526.3.5.2015 

18 451,40 zł Realizacja zadania polegała na objęciu opieką 

12 osób z niepełnosprawnością psychiczną 

i intelektualną oraz ich rodzin. Każdy 

z uczestników wraz z rodziną został objęty 

wsparciem terapeuty środowiskowego oraz 

psychologa. Jednym z głównych założeń była 

integracja społeczna. Cel ten został osiągnięty 

min. poprzez organizację spotkania 

kończącego projekt, w którym brali udział 

uczestnicy zadania. W trakcie tego spotkania 

osoby te miały możliwość zaprezentowania 

swoich umiejętności min. : gry na pianinie, 

układanie kostki Rubika a także przedstawić 

swoje prace plastyczne. Uczestnicy w trakcie 

tego wydarzenia mieli okazję grać w szachy 

i inne gry zespołowe, mogli rysować i grać na 

instrumentach. Była to okazja do przełamania 
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stereotypów i swoich ograniczeń oraz dobrej 

zabawy. W zorganizowanym spotkaniu 

uczestniczyło 25 osób. 

Stowarzyszenie Zbickie 

Słoneczko  

Chrząstowice Zbicko  

ul. Leśna 1 

Hipoterapia – Mój Przyjaciel Koń 

BOP.526.3.6.2015 

8 000,00 zł Nadrzędnym celem zadania była integracja 

i zwiększenie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym. 

Hipoterapia cieszy się szczególnym 

zainteresowaniem wśród osób 

niepełnosprawnych ze względu na obecność 

niezwykłego „terapeuty” - konia. Koń stwarza 

warunki do prowadzenia pracy rewalidacyjnej 

z osobami niepełnosprawnymi a obcowanie 

z nim i jazda konna dostarcza różnorodnych 

bodźców specyficznej dla tej formy terapii. 

Osiągnięte rezultaty to min.: zwiększenie 

samodzielności, poprawa sprawności fizycznej, 

usprawnienie integracji sensorycznej. 

W zajęciach uczestniczyło 10 osób. 
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Stowarzyszenie Animatorów 

Inicjatyw Społeczno – 

Gospodarczych Razem-a-Nie 

Osobno „RaNO”  

45-083 Opole 

 ul. Oleska 70/2-3 

„Achilles” – siłownia nie tylko dla 

sprawnych 

BOP.526.3.7.2015 

8 000,00 zł Objęcie programem instruktorskim, 10 osób 

niepełnosprawnych (młodzież i dorośli) 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

w zakresie działań rehabilitacyjno-sportowym 

przyczyniło się do: poprawy sprawności 

fizycznej i psychospołecznej, przygotowania 

do rywalizacji sportowej w wyciskaniu sztangi 

na zawodach krajowych i międzynarodowych, 

podniesieniu swojej samooceny. 
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2. Obszar współpracy:  Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

Ilość konkursów w danym obszarze – 1 

 

Podmiot realizujący 

zadanie 

 

Nazwa zadania 

 

 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji w PLN 

 

Efekty zadania 

(na prośbę Komisji Społecznej RMO proszę 

o liczbę beneficjentów i szczegółowe 

efekty) 
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Fundacja Dom Rodzinnej 

Rehabilitacji Dzieci                

z Porażeniem Mózgowym    

w Opolu 

45 – 724 Opole 

ul. Szymanowskiego 1 

Pracuj z nami i baw się z nami - XXI 

Festyn Fundacji Dom Rodzinnej 

Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem 

Mózgowym w Opolu 

BOP.526.3.4.2015 

15 000,00 zł XXI Festyn Fundacji był inny niż poprzednie. 

Oprócz stoisk z napojami, ciastem i bufetem 

zorganizowano warsztaty artystyczne dla 

odwiedzających gości. Efektami realizacji 

zadania są min.: integracja osób 

niepełnosprawnych ze środowiskiem 

społeczności lokalnej, udział dzieci i młodzieży 

oraz całych rodzin w warsztatach 

artystycznych, prezentacja efektów pracy 

terapeutów i fizjoterapeutów, zwrócenie uwagi 

społeczeństwa na problemy osób 

niepełnosprawnych, kształtowanie 

pozytywnych postaw i tolerancji wobec osób 

niepełnosprawnych. 
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Wojewódzkie Towarzystwo 

Walki z Kalectwem  

45 – 023  Opole 

 ul. Wojciecha 5 

„Karpacz – Turystyka i Rekreacja osób 

niepełnosprawnych” 

BOP.526.3.1.2015 

11 500,00 zł Dla 50 niepełnosprawnych osób - członków 

Towarzystwa Walki z Kalectwem 

zorganizowano wyjazd w region Karkonoszy.  

Umożliwiając osobom niepełnosprawnym 

udział w wyciecze krajoznawczo- turystycznej 

kolejny raz udało się zmotywować je do 

wyjścia z domów, a także w różnego rodzaju 

zajęć samodzielnego funkcjonowania. 
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Wojewódzkie Towarzystwo 

Walki z Kalectwem  

45 – 023  Opole   

ul. Wojciecha 5 

„XV Opolskie Dni Osób 

Niepełnosprawnych” 

BOP.526.3.2.2015 

20 000,00 zł 

 

Organizacja „festynu” przyczyniła się do: 

zmobilizowania osób niepełnosprawnych do 

wyjścia z ich przysłowiowych czterech ścian, w 

trakcie którego osoby te miały możliwość 

promowania swoich umiejętności wokalno – 

instrumentalnych, rękodzieła w tym prac 

plastycznych itp. Uczestnictwo w takim 

wydarzeniu, spotkania w osobami zdrowymi 

niweluje skutki wykluczenia społecznego 

i przyspiesza proces integracji i przełamywaniu 

barier o podłożu psychomotorycznym. 
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TRISO – Opolskie 

Stowarzyszenie na rzecz 

rozwoju dzieci z trisomią 21  

45 – 068 Opole 

ul. 1 Maja 9 pok.93  

V Happening Stowarzyszenia TRISO w 

centrum Opola z okazji X Światowego 

Dnia Zespołu Downa 

BOP.526.3.3.2015 

5 000,00 zł Wszyscy uczestnicy biorący udział 

w happeningu (odpowiednio do swoich 

możliwości) zdobyli nowe, rozwinęli 

i podtrzymali umiejętności do samodzielnego 

funkcjonowania. Dzięki uczestnictwu 

studentów i uczniów (Wyższa Szkoła 

Medyczna, Chór Politechniki Opolskiej, 

uczniowie opolskich szkół średnich) młodzi 

ludzie dostrzegli w niepełnosprawnych 

równouprawnionych mieszkańców m. Opola, 

przyczyniło się to także do lepszej akceptacji 

osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji 

zadania zostały częściowo złagodzone skutki 

wykluczenia osób niepełnosprawnych 

intelektualnie ze środowiska. W happeningu 

uczestniczyło 56 osób niepełnosprawnych z 

zespołem Downa oraz kilkuset mieszkańców 

m. Opola, przechodniów, studentów opolskich 

uczelni oraz uczniów opolskich szkół. 
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Stowarzyszenie Ochrony 

Zdrowia Psychicznego  

45 – 401 Opole  

ul. Bielska 13/2 

„Razem. Blisko. Lepiej” 

BOP.526.3.5.2015 

18 451,40 zł Realizacja zadania polegała na objęciu opieką 

12 osób z niepełnosprawnością psychiczną 

i intelektualną oraz ich rodzin. Każdy 

z uczestników wraz z rodziną został objęty 

wsparciem terapeuty środowiskowego oraz 

psychologa. Jednym z głównych założeń była 

integracja społeczna. Cel ten został osiągnięty 

min. poprzez organizację spotkania 

kończącego projekt, w którym brali udział 

uczestnicy zadania. W trakcie tego spotkania 

osoby te miały możliwość zaprezentowania 

swoich umiejętności min. : gry na pianinie, 

układanie kostki Rubika a także przedstawić 

swoje prace plastyczne. Uczestnicy w trakcie 

tego wydarzenia mieli okazję grać w szachy 

i inne gry zespołowe, mogli rysować i grać na 

instrumentach. Była to okazja do przełamania 

stereotypów i swoich ograniczeń oraz dobrej 

zabawy. W zorganizowanym spotkaniu 

uczestniczyło 25 osób. 
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Stowarzyszenie Zbickie 

Słoneczko  

Chrząstowice Zbicko  

ul. Leśna 1 

Hipoterapia – Mój Przyjaciel Koń 

BOP.526.3.6.2015 

8 000,00 zł Nadrzędnym celem zadania była integracja 

i zwiększenie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym. 

Hipoterapia cieszy się szczególnym 

zainteresowaniem wśród osób 

niepełnosprawnych ze względu na obecność 

niezwykłego „terapeuty” - konia. Koń stwarza 

warunki do prowadzenia pracy rewalidacyjnej 

z osobami niepełnosprawnymi a obcowanie 

z nim i jazda konna dostarcza różnorodnych 

bodźców specyficznej dla tej formy terapii. 

Osiągnięte rezultaty to min.: zwiększenie 

samodzielności, poprawa sprawności fizycznej, 

usprawnienie integracji sensorycznej. 

W zajęciach uczestniczyło 10 osób. 
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Stowarzyszenie Animatorów 

Inicjatyw Społeczno – 

Gospodarczych Razem-a-Nie 

Osobno „RaNO”  

45-083 Opole 

ul. Oleska 70/2-3 

„Achilles” – siłownia nie tylko dla 

sprawnych 

BOP.526.3.7.2015 

8 000,00 zł Objęcie programem instruktorskim, 10 osób 

niepełnosprawnych (młodzież i dorośli) 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

w zakresie działań rehabilitacyjno-sportowym 

przyczyniło się do: poprawy sprawności 

fizycznej i psychospołecznej, przygotowania 

do rywalizacji sportowej w wyciskaniu sztangi 

na zawodach krajowych i międzynarodowych, 

podniesieniu swojej samooceny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

3. Obszar współpracy:   Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

 

Ilość konkursów w danym obszarze – 1 

 

 

Podmiot realizujący 

zadanie 

 

Nazwa zadania 

 

 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji w PLN 

 

Efekty zadania 

(na prośbę Komisji Społecznej RMO proszę 

o liczbę beneficjentów i szczegółowe 

efekty) 

TRISO – Opolskie 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 

45 - 068 Opole  

ul. 1 Maja 9 pok. 93 

Wielokierunkowe wsparcie na rzecz 

pomocy rodzinom w trudnej sytuacji 

życiowej 

BOP.526.4.2.2015 

6 000,00 zł Udzielono wielokierunkowego wsparcia 15 

osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. 

Zorganizowano  min. Dzień Dziecka i 

spotkania integracyjne z okazji rozpoczęcia 

roku szkolnego. Dzieci mogły wzmocnić 

poczucie własnej wartości, miło spędzić czas o 

nabyć nowych doświadczeń. 
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Opolski Zarząd Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża   

45 -  019 Opolu  

ul. Krakowska 51 

„Pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej z terenu miasta Opola 

– wyrównywanie szans” 

BOP.526.4.1.2015 

35 000,00 zł 

 

W okresie od 2.03.2015 do 30.11.2015 r. 

z programu skorzystało 400 rodzin/ osób. 

Zakupiono żywność, art. higieny osobistej, 

środki czystości, odzież i obuwie. Z okazji 

Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia 

wydano paczki żywnościowe dla 150 rodzin/ 

osób 
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4. Obszar współpracy:  Ochrona i promocja zdrowia 

 

Ilość konkursów w danym obszarze – 1 

 

Podmiot realizujący 

zadanie 

 

Nazwa zadania 

 

 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji w PLN 

 

Efekty zadania 

(na prośbę Komisji Społecznej RMO proszę 

o liczbę beneficjentów i szczegółowe 

efekty) 
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Polski Czerwony Krzyż Opolski 

Zarząd Okręgowy 

Program zapobiegania próchnicy  i 

chorobom dziąseł    u dzieci w wieku 

przedszkolnym  „Biały ząbek” 

BOP.526.6.1.2015 

15 000,00 zł Program przeznaczony był dla dzieci 

z rocznika 2010 z 28 przedszkoli publicznych i 

3 niepublicznych z terenu miasta Opola, tj. 

880 pięciolatków. Program pozwolił nauczyć 

dzieci i utrwalić ich wiedzę na temat 

doskonalenia ochrony zdrowia zębów 

i dziąseł, wyrobić prozdrowotne nawyki, 

uświadomić konieczność codziennego dbania 

o zęby oraz dbałość o zdrowe odżywianie. 

Poprzez rozmowy i zabawy ruchowe dzieci 

rozwinęły sprawność prawidłowego 

szczotkowania zębów, a także poszerzyły swój 

słownik bierny i  czynny o terminologię 

związaną z programem tj.: zęby mleczne, zęby 

stałe, bakterie, próchnica, korzeń zęba, 

dziąsła, plomba, gabinet stomatologiczny czy 

stomatologa. 
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5. Obszar współpracy:  przeciwdziałanie patologiom społecznym 

 

Ilość konkursów w danym obszarze – 2 

 

 

Podmiot realizujący 

zadanie 

 

Nazwa zadania 

 

 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji w PLN 

 

Efekty zadania 

(na prośbę Komisji Społecznej RMO proszę 

o liczbę beneficjentów i szczegółowe 

efekty) 

Fundacja Poradnia Od – Do” 

45- 326 Opole 

 ul. Sandomierska 4/1 

Zajęcia terapeutyczne dla osób 

potrzebujących pomocy z powodu 

zażywania i uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych 

BOP.526.2.1.2015 

10 000,00 zł Program był kontynuacją działań podjętych 

w ubiegłym roku. Dzięki temu podtrzymano 

szeroko rozumiana ofertę profesjonalnej 

pomocy terapeutycznej dla osób 

uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych, w tym również pacjentów 

leczonych substytucjonalnie w opolskim 

programie metadonowym. Z programu 

skorzystały 43 osoby w tym 22 nowe. 
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Fundacja „Ludzki GEST”  

45 – 231 Opole  

ul. Oleska 102 

Projekt „Letni Kuba CUP 2015” 

BOP.526.2.15.2015 

10 000,00 zł 

 

 

Stowarzyszenie MONAR 

Zarząd Główny 

00 – 151 Warszawa 

 ul. Nowolipki 9B 

„Kończę z marihuaną – Candis” 

BOP.526. 2.3.2015 

13 180,00 zł Dla mieszkańców miasta Opola, którzy  

używają problemowo przetworów konopi 

indyjskich stworzono możliwości uzyskania 

profesjonalnej pomocy  psychologicznej 

i terapeutycznej, Osoby te miały łatwiejszy 

dostęp do wyspecjalizowanej formy terapii 

skoncentrowanej na ich specyficznych 

potrzebach. Ostatecznie, w ciągu 10 miesięcy 

realizacji programu, z oferty skorzystało 15 

osób. Wynik ten można zaliczyć do dobrych, 

bowiem jest to krótkoterminowa terapia 

a  osoby używające szkodliwie marihuany 

i uzależnione od niej nie są zmotywowane do 

podejmowania terapii. 
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Stowarzyszenie MONAR 

Zarząd Główny 

00 – 151 Warszawa  

ul. Nowolipki 9B 

„Dziś - jutro – pojutrze” 

BOP.526. 2.4.2015 

15 000,00 zł 

 

Program miał charakter postrehabilitacyjny 

obejmujący  cykl tematycznych zajęć grupy 

rozwoju osobistego o charakterze 

motywacyjno – edukacyjnym. Całoroczny 

program zrealizowano w ramach trzech 

warsztatów psychoedukacyjnych z zakresu 

rozwoju osobistego: asertywności, 

komunikacji interpersonalnej oraz aktywnego 

poszukiwania pracy. Rozwiązanie to 

przyczynia się do wzrostu skuteczności 

programu i w efekcie do długofalowej 

poprawy funkcjonowania społecznego 

uczestników. Odbiorcami programu była 

grupa 12  osób w tym 2 odbiorców 

incydentalnych. 



84 
 

Fundacja Pomocy Dzieciom i 

Rodzinie Horyzont  

45 – 037 Opole 

 ul.  Sienkiewicza 20of 

Program psychoedukacyjny dla dzieci 

i młodzieży ze świetlicy „OAZA” 

BOP.526.2.10.2015 

10 080,00 zł W ramach realizacji programu osiągnięto 

następujące cele: zbudowano wyraźną 

niechęć do sięgania po środki 

psychoaktywne, dzieci i młodzież rozwinęły 

umiejętność konstruktywnego rozwiązywania 

trudności, poprawa funkcjonowanie 

w relacjach z dorosłymi. W programie 

uczestniczyło 16 dzieci. 



85 
 

Fundacja Inspirujących 

Pomysłów Tandem  

45 – 221 Opole  

ul. Chabrów 69/9 

Chcę rozwijać siebie, by wiedzieć        

w którą podążać stronę 

BOP.526.2.12.2015 

5 000,00 zł Najważniejszy osiągnięty cel to wyposażenie 

młodych osób w określone umiejętności 

i zasoby, które pomogą im wybrać 

w przyszłości zdrowy stylu życia, pozbawiony 

ryzyka zażywania różnego rodzaju środków 

psychoaktywnych. Osiągnięte rezultaty to 

min.: wzmocniło się zainteresowanie 

zdrowiem, rozwinęły się umiejętności 

radzenia sobie ze stresem i sytuacjami 

trudnymi, uczniowie wyposażenie zostali 

w umiejętności radzenia sobie z negatywnymi 

emocjami. W programie uczestniczyło 211 

uczniów. 
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Fundacja „Ludzki GEST”  

45 – 231 Opole  

ul. Oleska 102 

Projekt „Letni Kuba CUP 2015” 

BOP.526.2.15.2015 

10 000,00 zł 

 

Pokazano uczestnikom turnieju, że istnieją 

ciekawe formy dobrej zabawy stanowiące 

alternatywę wobec używania substancji 

psychoaktywnych a prowadzenie zajęć 

sportowo – rekreacyjnych tj. turniej piłki 

nożnej stanowiło doskonałą formę 

propagowania zanikających wartości i postaw 

wolnych od wulgaryzmów i agresji boiskowej. 

W t6urnieju uczestniczyło 192 zawodników. 
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Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi 

Uzależnionych To Człowiek   

45 - 368 Opole  

ul. Ozimska 71d 

Ambulatoryjny program 

terapeutyczny z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii „RAZEM” 

BOP.526.2.2.2015 

10 000,00 zł Nastąpiła widoczna poprawa jakości życia 

osób uzależnionych oraz ich rodzin. 

Z wywiadów i obserwacji wynika, że 

u uczestników zadania nastąpił wzrost min.: 

pewności siebie, umiejętności odmawiania 

zażywania środków psychoaktywnych, 

umiejętności  rozpoznawania uzależnienia od 

narkotyków i środków psychoaktywnych. W II 

etapie Programu uczestniczyło 9 osób, 

w grupie dla rodzin uczestniczyły 44 osoby 

a w spotkaniach indywidualnych uczestniczyły 

2 osoby. 
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Stowarzyszenie MONAR 

Zarząd Główny 

00 – 151 Warszawa 

 ul. Nowolipki 9B 

Specjalistyczne poradnictwo dla 

rodzin oraz osób z problemami  

narkotykowymi 

BOP.526.2.5.2015 

8 390,00 zł 

 

Zwiększono dostępność oferty pomocowej 

dla rodzin oraz osób z problemami 

narkotykowymi. Program realizowany był 

poprzez pomoc prawną, psychologiczną 

i terapeutyczną. W ciągu 10 miesięcy realizacji 

programu, z oferty specjalistycznego 

poradnictwa skorzystało 104 osoby. 

Pracownia Rozwoju 

Osobistego Opole 

45-036 Opole  

pl. Oleandrów 8 

Fred Goes Net 

BOP.526.2.6.2015 

15 000,00 zł Program FRED to wczesne wyjście z krótką, 

trafną i możliwie dobrowolnie przyjmowaną 

ofertą skierowaną do młodych osób w wieku 

14 - 21 lat, którzy z powodu używania 

narkotyków lub/i alkoholu popadli po raz 

pierwszy w konflikt z prawem.  Osiągnięte 

rezultaty to wzrost wiedzy na temat działania 

narkotyków, ograniczenie lub zaprzestanie 

używania nielegalnych substancji. 

W programie uczestniczyło 56 osób. 
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Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży „Serce 

dla Serca”  

45 – 368 Opole  

ul. Ozimska 55 

„Myślę więc jestem”. Program 

profilaktyki selektywnej dla  młodzieży 

w wieku 14 – 20 roku życia 

BOP.526.2.7.2015 

3 100,00 zł Głównym założeniem programu było 

wyposażenie młodych ludzi w wiedzę, która 

pomaga im pewnie i bezpiecznie wystartować 

w dorosłe życie. Osiągnięte rezultaty to min.: 

wykształcenie postawy odpowiedzialności za 

własne zdrowie, wykształcenie umiejętności 

asertywnego reagowania wobec osób, które 

proponują zażywanie substancji/produktów 

uzależniających, wyposażenie młodych osób 

w umiejętności zapewniające właściwe relacje 

interpersonalne. W programie uczestniczyło 

20osób w wieku 14 – 20 lat oraz ich rodzice. 
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Pracownia Rozwoju 

Osobistego Opole 

45-036 Opole  

pl. Oleandrów 8 

Internetowy Punkt Konsultacyjny 

BOP.526. 2.8.2015 

35 000,00 zł 

 

Podstawowym celem programu było 

zwiększenie dostępności oferty pomocowej 

dla osób eksperymentujących z narkotykami, 

uzależnionych i ich bliskich. Cel ten 

realizowany był poprzez zaoferowanie 

odbiorcom programu sprawdzonej formy 

udzielania informacji i porad on-line 

w ramach Internetowego Punktu 

Konsultacyjnego. Poradnictwo jest 

ogólnodostępne, bezpłatne i anonimowe. 

W toku realizacji programu odbyły się dyżury 

specjalistów - łącznie przeprowadzono 825 

godzin dyżurów on-line (275 dni); w okresie 

sprawozdawczym z poradnictwa on-line 

skorzystały 152 osoby, przeprowadzono 

około 486 porad i konsultacji, informacyjna 

strona Internetowa odwiedzana była przeszło 

7 tys. razy. 
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Stowarzyszenie IMMACULATA  

Opole  

ul. S. Grota – Roweckiego 3 

Fundamenty ‘15 

BOP.526. 2.9.2015 

5 000,00 zł Podstawowym celem zadania było 

prowadzenie programu profilaktyki dla dzieci 

i młodzieży poprzez zastosowania 

poszczególnych strategii mających wpływ na 

eliminację czynników ryzyka stosowania 

substancji psychoaktywnych. Osiągnięte 

rezultaty to min.: zdobycie umiejętności 

konstruktywnego pokonywania barier 

w rozwoju bez uciekania się do środków 

uzależniających, zdobycie umiejętności 

komunikacji i rozwiązywania problemów, 

spadek zachowań ryzykownych. W programie 

uczestniczyło 50 osób. 
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Stowarzyszenie Ochrony 

Zdrowia Psychicznego  

45 – 401 Opole  

ul. E. Kwiatkowskiego 1A/1 

„Decyduj świadomie” 

BOP.526.2.13.2015 

5 000,00 zł Głównym celem programu było poszerzenie 

wiedzy młodych ludzi na temat uzależnienia 

od substancji psychoaktywnych. Uczestnicy 

posiedli wiedzę na temat zagrożeń 

wynikających z uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych, rozwinęli umiejętności 

współpracy w grupie, poznali sposoby 

radzenia sobie z emocjami, potrafią rozróżnić 

zachowania asertywne, uległe i agresywne, 

poszerzyli wiedzę na temat komunikacji 

werbalnej i niewerbalnej. W programie 

uczestniczyło 6 dzieci. 
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Pracownia Rozwoju 

Osobistego  

45-036 Opole  

pl. Oleandrów 8 

Monitorowanie zjawiska narkotyków i 

narkomanii na terenie Gminy Opole w 

roku 2015 

BOP.526.2.14.2015 

10 000,00 zł 

 

Głównym celem realizowanego projektu 

było dostarczenie wniosków i rekomendacji 

użytecznych praktycznie do planowania 

szeroko pojętych działań w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii. Realizacja celu 

głównego poprzez przeprowadzenie serii 

badań i sporządzenie stosownego raportu 

powinna dostarczyć danych użytecznych do 

elastycznego reagowania na zmieniające się 

potrzeby dotyczące problemu narkotyków     

i narkomanii. Osiągnięte cele to min.: 

dostarczenie wniosków i rekomendacji 

użytecznych praktyczne do planowania 

szeroko pojętych działań w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii, raport – 

„Monitorowanie zjawiska narkotyków            

i narkomanii na terenie Gminy Opole w roku 

2015” 
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Pracownia Rozwoju 

Osobistego  

45 – 220 Opole  

pl. Oleandrów 8 

Kampania edukacyjna „O dopalaczach 

bez histerii” 

BOP.526.2.16.2015 

15 000,00 zł Zrealizowany program stanowił odpowiedź 

na zapotrzebowania społeczne dot. 

Pojawiających się problemów młodych ludzi 

związanych z używaniem „dopalaczy”. 

Rezultatami programu wobec: młodzieży 

szkolnej są min.: zwiększenie wiedzy 

uczestników o zagrożeniach związanych 

z „dopalaczami” i innymi substancjami 

psychoaktywnymi, wzmocnienie postawy 

prozdrowotnych i kompetencji społecznych 

młodzieży; wobec przedstawicieli zespołów 

wychowawczych szkół i studentów są min.: 

zwiększenie poziomu własnej świadomości 

w stosunku do osób i zjawisk z obszaru 

uzależnień, wzrost wiedzy na temat 

społecznych, zdrowotnych i psychologicznych 

skutków używania nowych substancji 

psychoaktywnych. W programie uczestniczyło 

508 uczniów,  30 osób przedstawicieli 

zespołów wychowawczych w warsztatach 

profilaktyczno – edukacyjnych uczestniczyła 9 

osobowa grupa studentów. 
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Stowarzyszenie MONAR  

00-151 Warszawa 

 ul. Nowolipki 9B 

„Program edukacyjny studenci a 

dopalacze” 

BOP.526.2.17.2015 

5 000,00 zł Celem głównym programu było dostarczenie 

studentom wiedzy w kontekście używania 

„dopalaczy” i wyposażenie ich w umiejętności 

społeczne pozwalające zachować im 

ostrożność wobec „dopalaczy” i substancji 

psychoaktywnych. Wzmocniono postawy 

prozdrowotne i podniesiono kompetencje 

uczestników programu, z którego skorzystało 

50 osób. 
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Opolski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża 

45 – 018 Opolu 

ul. Krakowska 51 

„Prawda o AIDS przekaż ją dalej” – 

wiedza kluczem do zdrowia 

BOP.526.2.11.2015 

5 000,00 zł 

 

Zakładane cele programu zostały osiągnięte 

dzięki różnorodności form podjętych podczas 

realizacji zadania. Program swoim zasięgiem 

objął młodzież oraz kadrę pedagogiczną 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Osiągnięte rezultaty wśród: kadry 

pedagogicznej to min.: zdobyta wiedza na 

temat profilaktyki HIV/AIDS, która 

uzupełniona o materiały dydaktyczne będzie 

pomocna do prowadzenia zajęć 

profilaktycznych w szkołach, uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych to min.: 

pokonanie funkcjonujących w społeczeństwie 

mitów z zakresu HIV/AIDS,  rozwinięcie 

postaw akceptacji, tolerancji i zrozumienia 

w stosunku do osób żyjących z wirusem HIV 

bądź chorych na AIDS. W programie wzięło 

udział 11 szkół. W etapie szkolnym turnieju 

brało udział 654 uczniów a w etapie miejskim 

8 szkół tj. 24 uczniów. Akcje informacyjno – 

edukacyjne z profilaktyki HIV/AIDS 

organizowane przez laureatów etapu 
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6. Obszar współpracy:  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

 

Ilość konkursów w danym obszarze – 3 

 

Ilość konkursów w danym obszarze – 9 

 

Tabela nr 1  z realizacji jednego otwartego konkursu ofert (dot. komórek samodzielnie realizujących konkursy) 

 

Nazwa wydziału 

Nazwa jednego konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Ilość 

zawartych 

umów 

Wysokość 

kwoty 

faktycznie 

wydatkowanej 

w jednym 

konkursie 

(uwzględnić 

zwroty) 

Skład komisji konkursowej, nazwa 

organizacji pozarządowej z której 

pochodzi członek komisji 

Wydział Sportu    Elżbieta Hołodnik – Opolski Związek 
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Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 

ramach programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

56 38 650.000,00 zł Tenisowy 

Grażyna Presz – Stowarzyszenie 

„Piętnastka” 

Beata Baraniewicz – UM Opole 

Tomasz Lisiński – UM Opole 

Przygotowanie do udziału i udział we 

współzawodnictwie sportowym seniorów 

organizowanym lub prowadzonym przez w 

określonej dyscyplinie sportu przez właściwy polski 

związek sportowy lub podmiot działający z jego 

upoważnienia 

 

26 

 

19 

 

2.365.000,00 

zł 

Jw. 

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na 

terenie miasta Opola o zasięgu międzynarodowym, 

krajowym i lokalnym w I półroczu 2015r. 

 

 

32 

 

22 

 

136.000,00 zł 

Jw. 
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Tabela nr 1  z realizacji jednego otwartego konkursu ofert (dot. komórek samodzielnie realizujących konkursy) 

 

Nazwa wydziału 

Nazwa jednego konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Ilość 

zawartych 

umów 

Wysokość 

kwoty 

faktycznie 

wydatkowanej 

w jednym 

konkursie 

(uwzględnić 

zwroty) 

Skład komisji konkursowej, nazwa 

organizacji pozarządowej z której 

pochodzi członek komisji 

Wydział Sportu 

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na 

terenie miasta Opola o zasięgu międzynarodowym, 

krajowym i lokalnym w II półroczu 2015r. 

 

 

24 

 

18 

 

119.999,00 zł 

Elżbieta Hołodnik – Opolski Związek 

Tenisowy 

Grażyna Presz – Stowarzyszenie 

„Piętnastka” 

Beata Baraniewicz – UM Opole 

Tomasz Lisiński – UM Opole 

Organizacja sportowych półkolonii dla dzieci w    jw 
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okresie wakacji 1 

 

1 30.000,00 zł 

 

 

 

Tabela nr 1  z realizacji jednego otwartego konkursu ofert (dot. komórek samodzielnie realizujących konkursy) 

 

Nazwa wydziału 

Nazwa jednego konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Ilość 

zawartych 

umów 

Wysokość 

kwoty 

faktycznie 

wydatkowanej 

w jednym 

konkursie 

(uwzględnić 

zwroty) 

Skład komisji konkursowej, nazwa 

organizacji pozarządowej z której 

pochodzi członek komisji 

Wydział Sportu 

Udział opolskiego klubu sportowego w halowych 

grach zespołowych na najwyższym szczeblu 

1 1 500.000,00 zł Jw. 
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rozgrywek ogólnopolskich prowadzonych  przez 

polski związek sportowy”, 

 

 

 

Tabela nr 1  z realizacji jednego otwartego konkursu ofert (dot. komórek samodzielnie realizujących konkursy) 

 

Nazwa wydziału 

Nazwa jednego konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Ilość 

zawartych 

umów 

Wysokość 

kwoty 

faktycznie 

wydatkowanej 

w jednym 

konkursie 

(uwzględnić 

zwroty) 

Skład komisji konkursowej, nazwa 

organizacji pozarządowej z której 

pochodzi członek komisji 

Wydział Sportu 

Organizacja i prowadzenie systemu szkolenia, 

przygotowanie do udziału oraz udział opolskiego 

1 1 280.000,00 zł Elżbieta Hołodnik – Opolski Związek 

Tenisowy 

Grażyna Presz – Stowarzyszenie 
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klubu sportowego w rozgrywkach polskiej ligi 

żużlowej prowadzonej przez Polski Związek 

Motorowy 

 

„Piętnastka” 

Beata Baraniewicz – UM Opole 

Tomasz Lisiński – UM Opole 

 

 

 

Tabela nr 1  z realizacji jednego otwartego konkursu ofert (dot. komórek samodzielnie realizujących konkursy) 

 

Nazwa wydziału 

Nazwa jednego konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Ilość 

zawartych 

umów 

Wysokość 

kwoty 

faktycznie 

wydatkowanej 

w jednym 

konkursie 

(uwzględnić 

zwroty) 

Skład komisji konkursowej, nazwa 

organizacji pozarządowej z której 

pochodzi członek komisji 

Wydział Sportu 1 1 50.000,00 zł Elżbieta Hołodnik – Opolski Związek 
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Udział opolskiego klubu sportowego w grach 

zespołowych w sportach zimowych na najwyższym 

szczeblu rozgrywek ogólnopolskich prowadzonych  

przez polski związek sportowy” 

Tenisowy 

Grażyna Presz – Stowarzyszenie 

„Piętnastka” 

Beata Baraniewicz – UM Opole 

Tomasz Lisiński – UM Opole 

 

 

 

Tabela nr 1  z realizacji jednego otwartego konkursu ofert (dot. komórek samodzielnie realizujących konkursy) 

 

Nazwa wydziału 

Nazwa jednego konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Ilość 

zawartych 

umów 

Wysokość 

kwoty 

faktycznie 

wydatkowanej 

w jednym 

konkursie 

(uwzględnić 

zwroty) 

Skład komisji konkursowej, nazwa 

organizacji pozarządowej z której 

pochodzi członek komisji 
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Wydział Sportu 

„Udział opolskiego klubu sportowego w rywalizacji 

sportowej na najwyższym szczeblu rozgrywek w 

hokeju na lodzie prowadzonej przez polski związek 

sportowy”. 

 

1 1 250.000,00 zł Elżbieta Hołodnik – Opolski Związek 

Tenisowy 

Grażyna Presz – Stowarzyszenie 

„Piętnastka” 

Sylwia Zych – UM Opole 

Łukasz Strzelecki – UM Opole 

 

 

 

Tabela nr 1  z realizacji jednego otwartego konkursu ofert (dot. komórek samodzielnie realizujących konkursy) 

 

Nazwa wydziału 

Nazwa jednego konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Ilość 

zawartych 

umów 

Wysokość 

kwoty 

faktycznie 

wydatkowanej 

w jednym 

konkursie 

(uwzględnić 

Skład komisji konkursowej, nazwa 

organizacji pozarządowej z której 

pochodzi członek komisji 
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zwroty) 

Wydział Sportu 

„Przygotowanie i udział opolskiego akademickiego 

klubu sportowego w ogólnopolskich rozgrywkach 

piłki siatkowej kobiet prowadzonych przez polski 

związek sportowy”, 

 

1 1 130.000,00 zł Elżbieta Hołodnik – Opolski Związek 

Tenisowy 

Grażyna Presz – Stowarzyszenie 

„Piętnastka” 

Beata Baraniewicz – UM Opole 

Łukasz Strzelecki – UM Opole 

 

 

Tabela nr 1  z realizacji jednego otwartego konkursu ofert (dot. komórek samodzielnie realizujących konkursy) 

 

Nazwa wydziału 

Nazwa jednego konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Ilość 

zawartych 

umów 

Wysokość 

kwoty 

faktycznie 

wydatkowanej 

w jednym 

konkursie 

(uwzględnić 

Skład komisji konkursowej, nazwa 

organizacji pozarządowej z której 

pochodzi członek komisji 
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zwroty) 

Wydział Sportu 

„Przygotowanie i udział opolskiego akademickiego 

klubu sportowego w ogólnopolskich rozgrywkach 

koszykówki prowadzonej przez polski związek 

sportowy” 

1 1 50.000,00 zł Elżbieta Hołodnik – Opolski Związek 

Tenisowy 

Grażyna Presz – Stowarzyszenie 

„Piętnastka” 

Beata Baraniewicz – UM Opole 

Łukasz Strzelecki – UM Opole 

 

 

Tabela nr 1  z realizacji jednego otwartego konkursu ofert (dot. komórek samodzielnie realizujących konkursy) 

 

Nazwa wydziału 

Nazwa jednego konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Ilość 

zawartych 

umów 

Wysokość 

kwoty 

faktycznie 

wydatkowanej 

w jednym 

konkursie 

(uwzględnić 

Skład komisji konkursowej, nazwa 

organizacji pozarządowej z której 

pochodzi członek komisji 
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zwroty) 

Wydział Sportu 

„Reprezentowanie Miasta Opola w rozgrywkach 

ligowych przez zawodników klubów 

wielosekcyjnych w wieku do 18 roku życia 

1 1 17.500,00 zł Elżbieta Hołodnik – Opolski Związek 

Tenisowy 

Grażyna Presz – Stowarzyszenie 

„Piętnastka” 

Wojciech Tracz – UM Opole 

Łukasz Strzelecki – UM Opole 

 

 

Tabela nr 2 

Obszar współpracy: Upowszechnianie kultury fizycznej, ilość konkursów w danym obszarze w roku 2015: 9 

L.p. Podmiot realizujący zadanie Nazwa zadania 

 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji w PLN 

Efekty zadania (na prośbę Komisji 

Społecznej RMO proszę o liczbę 

beneficjentów i szczegółowe efekty 

 

Klub Sportowy "GWARDIA" w Opolu 
Prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć w piłce ręcznej 
40 000,00 zł 

W zajęciach treningowych brało udział 

60 młodzieżowych zawodników piłki 

ręcznej 

 Stowarzyszenie "OKS Odra" Opole "Prowadzenie pozalekcyjnych 40 000,00 zł Zajęcia zorganizowano dla 200 
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zajęć sportowych młodych mieszkańców Opola przy 

wsparciu sztabu szkoleniowego 

Akademii Odry Opole 

 Opolska Organizacja Wojewódzka 

LOK 

Szkolenie dzieci i młodzieży - 

strzelectwo 
30 000,00 zł 

Zajęciami zostało objętych 142 osoby 

 Opolska Organizacja Wojewódzka 

LOK 

Organizacja zajęć w strzelectwie 

sportowym Akcja zima z LOK 
3 000,00 zł 

Zajęciami objęto 385 młodych osób 

 Opolska Organizacja Wojewódzka 

LOK 

"Prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych - modelarstwo 
5 000,00 zł 

16 młodych modelarzy wzięło udział w 

zajęciach 

 
Opolska Organizacja Wojewódzka 

LOK 

Zajęcia w strzelectwie 

sportowym dla dzieci i 

młodzieży podczas wakacji 

3 000,00 zł 

Zajęciami objęto 673 młodych osób 

 Uczniowski Klub Sportowy "Zryw" 

Opole 

Prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych- piłka nożna 
4 000,00 zł 

W zajęciach wzięło udział 50 młodych 

zawodników 

 
UKS "Rodło" Opole 

Prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych-piłka nożna 
30 000,00 zł 

150 młodych piłkarzy uczestniczyło w 

treningach 

 Uczniowski Integracyjny  Klub 

Łyżwiarstwa Figurowego PIRUETTE - 

Sport - łyżwarstwo figurowe 

alternatywą trzeźwego, 
10 000,00 zł 

Zajęcia zorganizowano dla 50 młodych 

łyżwiarzy figurowych 
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Opole zdrowego życia - organizacja 

czasu wolnego 

 
LKS GROSZMAL Turniej i festyn piłkarski 3 000,00 zł 

Systematyczna praca trenerska była 

prowadzona dla 45 osób 

 

Football Academy Opole 

Organizacja  szkolenia 

sportowego w piłce nożnej 

dzieci od 4-12 roku życia 

10 000,00 zł 

30 zawodników trenowało w ciągu 

całego roku 

 

MKS ZRYW Opole 
Szkolenie pływackie 

zawodników MKS ZRYW Opole 
40 000,00 zł 

Zajęcia zorganizowano dla 100 

młodych zawodników w kategoriach 

juniorskich 

 
UKS "Start" 

Prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć szermierczych 
25 000,00 zł 

44 młodych szermierzy trenowało 

systematycznie w ciągu całego roku 

 

Opolski Klub Karate Kyokushin 

Prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych karate 

kyokushin 

18 000,00 zł 

283 osób uczestniczyło w zajęciach w 6 

grupach treningowych 

 
UKS "Rodło" Opole 

Prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych - szachy 
15 000,00 zł 

200 osób objęto treningiem 

szachowym 

 Ludowy Klub Jeździecki "Ostroga" Pozalekcyjne zajęcia z jazdy 10 000,00 zł W zajęciach wzięło udział 98 młodych 
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konnej Opolan 

 Towarzystwo Sportowe "Gwardia" 

Opole 

Prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych - judo 
23 000,00 zł 

30 judoków uczestniczyło w zajęciach 

treningowych 

 
Ludowy Klub Sportowy "Ziemia 

opolska" 

Prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych w kolarstwie 
23 000,00 zł 

Treningi kolarstwa szosowego 

zorganizowano dla 10 młodych 

zawodników 

 
UKS Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego 

Prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych  - lekka 

atletyka 

28 000,00 zł 

69 małych lekkoatletów brało udział w 

treningach 

 
UKS Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego 

Prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych  - 

podnoszenie ciężarów 

20 000,00 zł 

Zajęcia zorganizowano dla 11 młodych 

ludzi 

 
UKS Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego 

Prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych  - koszykówka 

chłopców 

4 000,00 zł 

44 uczniów wzięło udział w zajęciach w 

ciągu roku. 

 UKS Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego 

Prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych  -kajakarstwo 
4 000,00 zł 

Projektem objęto 16 uczniów opolskich 

szkół 

 UKS Międzyszkolnego Ośrodka Prowadzenie pozalekcyjnych 4 000,00 zł Zajęcia zorganizowano dla 20 młodych 
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Sportowego zajęć sportowych  - piłka 

siatkowa chłopców 

sportowców 

 
UKS Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego 

Prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych  - piłka 

siatkowa dziewcząt 

4 000,00 zł 

34 uczniów wzięło udział w 

całorocznych zajęciach 

 
Opolski Klub Taekwon-do 

Prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych  - taekwondo 
40 000,00 zł 

Zajęcia zorganizowano dla 150 

młodych adeptów taekwondo. 

 
UKS "OKAY" 

Prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych  - judo 
11 000,00 zł 

180 młodych adeptów judo zostało 

objętych projektem 

 
Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki 

w Opolu 

Prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych  - siatkówka 

dziewcząt 

22 000,00 zł 

60 osób uczestniczyło w treningach 

 

Klub Sportowy "Budowlani" 

Prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych  - 

podnoszenie ciężarów 

20 000,00 zł 

Projekt obejmował 12 zawodników 

 
Klub Środowiskowy JUDO AZS 

Prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych  - judo 
23 000,00 zł 

100 zawodników w czterech grupach 

treningowych uczestniczyło w zajęciach 

 Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM Prowadzenie pozalekcyjnych 9 000,00 zł 2 zawodników uczestniczyło w 
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zajęć sportowych  - sport 

kartingowy 

całorocznym procesie treningowym 

 

MUKS "Orlik" 

Prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych - hokej na 

lodzie 

40 000,00 zł 

30 młodych hokeistów uczestniczyło w 

zajęciach. 

 

Opolskie Towarzystwo Kajakowe 

Szkolenie sportowe dzieci i 

młodzieży -kajakarstwo 

klasyczne 

25 000,00 zł 

28 młodych kajakarzy trenowało w 

ciągu roku 

 
UKS "5 plus1 Opole" 

Prowadzenie zajęć treningowych 

oraz nauki pływania 
9 000,00 zł 

W zajęciach pływackich uczestniczyło 

130 uczniów szkół podstawowych 

 

AZS Opole 

Zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieciom i młodzieży- 

short track 

18 000,00 zł 

30 młodym łyżwiarzom zapewniono 

treningi. 3 zawodników jest w 

reprezentacji kraju. 

 

Klub Wysokogórski Opole 

Prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć rekreacyjno-sportowych - 

WSPINACZKA WYSOKOGÓRSKA 

10 000,00 zł 

20 uczniów uczestniczyło w zajęciach 

 Stowarzyszenie na rzecz dzieci i 

młodzieży "Józef" 
Aktywni przez sport 7 000,00 zł 

Zajęcia zorganizowane zostały dla 45 

uczniów 
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AZS Opole Wybierz dobrą metę 20 000,00 zł 

Treningi zorganizowano dla 51 

lekkoatletów 

 

KS "Gwardia" Opole 

Przygotowanie do udziału i 

udział w we współzawodnictwie 

sportowym seniorów w piłce 

ręcznej 

650 000,00 zł 

Zabezpieczono możliwość uprawiania 

piłki ręcznej na najwyższym poziomie 

rozgrywkowym w Polsce dla opolskiej 

męskiej drużyny piłki ręcznej 

 

Stowarzyszenie OKS ODRA  Opole 
Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu 
550 000,00 zł 

Drużyna zajęła 2 miejsce w 

rozgrywkach III ligi śląsko-dąbrowskiej. 

Drużyna awansowała do ¼ finału 

Pucharu Polski szczebla 

wojewódzkiego w sezonie 2015/16 

 
Opolska Organizacja Wojewódzka 

LOK 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu - 

strzelectwo sportowe 

10 000,00 zł 

Podniesienie poziomu sportowego 

zawodników, walka o kwalifikacje do 

Igrzysk Olimpijskich 

 

Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki 

Przygotowania do udziału i 

udział w we współzawodnictwie 

sportowym seniorów w piłce 

siatkowej kobiet 

70 000,00 zł 

Drużyna uczestniczyła w rozgrywkach II 

ligi kobiet grupy 2 . Zawodniczki wzięły 

udział w 10 meczach towarzyskich 
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Klub Sportowy UNIA 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu - piłka 

nożna kobiet 

5 000,00 zł 

Polepszenie warunków uprawiania 

kobiecej piłki nożnej, promocja ww. 

dyscypliny sportowej. Zrekrutowanie 10 

nowych zawodniczek. 

 

TS GWARDIA Opole 

Przygotowanie do udziału  

klubu sportowego  

współzawodnictwie sportowym 

seniorów - judo 

60 000,00 zł 

Zrealizowano roczny cykl treningów i 

udział w zawodach Pucharu Polski i 

rangi międzynarodowej. 

 

Opolski Klub Karate Kyokushin 

Przygotowanie i udział we 

współzawodnictwie sportowym 

seniorów Karate Kyokushin 

20 000,00 zł 

4 zawodników zakwalifikowało się do 

ME Seniorów, na których 1 zawodnik 

zdobył 1miejsce w kat. kata. W MP 5 

medali w tym 2 złote. 

 

Klub Sportowy "Budowlani" 

Przygotowanie do udziału  

klubu sportowego  

współzawodnictwie sportowym 

seniorów 

150 000,00 zł 

Zawodnicy zdobyli 4 kwalifikacje 

olimpijskie oraz wysokie miejsca na MŚ 

Seniorów, MP Seniorów, ME Seniorów 

 
Opolski Klub Taekwon-do 

Przygotowanie do udziału we 

współzawodnictwie sportowym 
20 000,00 zł 

Zwiększenie zdobyczy medalowych we 

współzawodnictwie sportowym 
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seniorów - seniorów. Kwalifikacje do kadry Polski. 

Stworzenie możliwości kontynuacji 

szkolenia na poziomie seniorskim 

 

Ludowy Klub Sportowy "Ziemia 

Opolska" 

Przygotowanie do udziału we 

współzawodnictwie sportowym 

seniorów i młodzieży 

5 000,00 zł 

Umożliwienie kontynuacji szkolenia 

sportowego zawodnikom po 

ukończeniu wieku juniorskiego. Udział 

w MP 

 

MUKS ORLIK Opole 

Przygotowanie do udziału we 

współzawodnictwie sportowym 

seniorów Ekstraklasy Polskiej 

Hokeja 

500 000,00 zł 

Zapewnienie możliwości odbywania 

treningów i wyjazdów na mecze 

opolskiej drużyny  w ramach PHL w 

najwyższej klasie rozgrywkowej. 

 

Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM 

Przygotowanie i udział we 

współzawodnictwie sportowym 

seniorów 

10 000,00 zł 

Zdobycie punktów w klasyfikacji MP w 

enduro i superenduro, podnoszenie 

poziomu szkolenia sportowego 

 

Klub Środowiskowy Judo AZS Opole 

Przygotowanie i udział we 

współzawodnictwie sportowym 

seniorów-judo 

60 000,00 zł 

Zdobycie III miejsca na MP Seniorów i 

miejsc medalowych na ME Młodzieży i 

PE 

 Towarzystwo Hokejowe Marsjanie Przygotowanie do udziału ł we 4 000,00 zł Zdobycie tytułu Wicemistrza Polski 
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współzawodnictwie sportowym 

seniorów -rolki 

 
Stowarzyszenie Futbolu 

Amerykańskiego Wolverines Opole 

Przygotowanie do udziału  we 

współzawodnictwie sportowym 

seniorów -futbol amerykański 

14 000,00 zł 

Drużyna wywalczyła 3 miejsce w grupie 

południowo-zachodniej PLFAII 

 

AZS Opole 

Przygotowanie do udziału  we 

współzawodnictwie sportowym 

seniorów-piłka siatkowa 

mężczyzn 

65 000,00 zł 

V miejsce w rozgrywkach II ligi w 

sezonie 2014/2015 , udział w wielu 

turniejach, promocja miasta Opola 

 

AZS Opole 

Przygotowanie do udziału  we 

współzawodnictwie sportowym 

seniorów - short tracku 

18 000,00 zł 

W treningach więzło udział 10 

zawodników 

 

AZS Opole 

Przygotowanie do udziału i 

udział we współzawodnictwie 

sportowym seniorów-sekcja 

kajakowa 

14 000,00 zł 

Szkolenie sportowe dla zawodników 

klasy mistrzowskiej – medalistów MP 

Seniorów 

 
AZS Opole 

Przygotowanie do udziału i 

udział we współzawodnictwie 
140 000,00 zł 

Zdobycie miejsc medalowych na 

Akademickich Mistrzostwach Polski 
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sportowym seniorów-lekka 

atletyka 

 K.S. Gwardia Opole XI Memoriał J. Klempela w piłce 

ręcznej - 30-31.05.2015 

6 000,00 zł Promocja piłki ręcznej i postaci 

J.Klempela – najlepszego piłkarza 

ręcznego w powojennej historii 

europejskiego szczypiorniaka, W 

zawodach wzięło udział 120 

zawodników oraz 45 oldboyów. 

 Opolska Organizacja Wojewódzka 

Liga Obrony Kraju 

XV Okręgowe Zawody Modeli 

Pływających- 18.01.2015 

1 000,00 zł Cykliczna impreza modelarska. Zawody 

odbywają się na krytym basenie. 

Opolska drużyna zdobyła srebrny 

medal. W zawodach wzięły udział  34 

osoby. 

 UKS "Rodło" Opole XV Ogólnopolski Halowy Turniej 

Piłki Nożnej Orlików-24.01.2015 

2 500,00 zł W zawodach uczestniczyło 100 

zawodników z 6 zespołów 

 LKS " GROSZMAL" Turniej i festyn piłkarski 27-

28.06.2015 

1 500,00 zł Festyn rekreacyjno-sportowy połączony 

z turniejem piłkarskim zorganizowany 

w peryferyjnej dzielnicy Opola. 
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 Kajakowy Klub Sportowy Gwardia 

Opole/Opolski Związek Kajakowy 

Regaty Otwarcia Sezonu / 

Mistrzostwa Miasta Opola - IV / 

V.2015 

1 000,00 zł Regaty odniosły organizacyjny sukces. 

Wzięło w nich udział 70 osób 

 TS GWARDIA Opole Otwarty Puchar Polski Juniorów 

Młodszych i Juniorek Młodszych 

w Judo - 6.06.2015 

4 000,00 zł Ogólnopolska impreza na wysokim 

poziomie o randze Mistrzostw Polski 

Zawody wyłoniły reprezentantów kraju 

na ME Juniorów i Juniorek 

 LKJ OSTROGA Opole Finał Halowego Pucharu 

Opolszczyzny w Skokach przez 

Przeszkody - III 2015 

4 000,00 zł Wyłoniono najlepszych jeźdźców w 

dyscyplinie skoki przez przeszkody 

 Opolski Klub Taekwon-do Ogólnopolski Turniej 

Taekwondo - VI 2015 

5 000,00 zł Impreza o zasięgu ogólnopolskim. W 

zawodach wzięło udział 200 

zawodników. Obsługa organizacyjna 

liczyła 30 osób. 

 OKS Odra Opole Obchody Jubileuszu 70-lecia 

OKS ODRA Opole- imprezy 

sportowo-rekreacyjne - VI 2015 

10 000,00 zł Turniej odbył się na 3 boiskach. Łącznie 

odbyło się 12 meczów. Była to impreza 

w celu popularyzacji piłki nożnej i 

historii opolskiej drużyny. 
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 Uczniowski Integracyjny Klub 

Łyzwiarstwa Figurowego PIRUETTE-

OPOLE 

Mistrzostwa Polski Młodzików w 

jeździe figurowej na lodzie - 27-

29.03.2015 

6 000,00 zł W zawodach wzięło udział 115 

zawodników z 13 klubów z całej Polski. 

W rywalizacji sportowej wzięli udział 

najlepsi zawodnicy w kraju w klasach: 

złotej, srebrnej, brązowej solistek i 

solistów oraz pary taneczne 

 UKS "OKAY" III Otwarte Mistrzostwa Miasta 

Opola Dzieci - VI 2015 

6 000,00 zł Turniej odbył się w formule 

International Judo  League. W 

zawodach wzięło udział 174 

zawodników z 16 klubów z Polski i 

Czech 

 Towarzystwo Hokejowe Marsjanie XI Memoriał Z.Trojanowskiego i 

K.Pawłowskiego w hokeju na 

lodzie - 3.04.2015 

3 000,00 zł Memoriał organizowany jest po raz 11 

dla uczczenia pamięci wybitnych 

sportowców. Drużyna gospodarzy 

zajęła II miejsce. W zawodach wzięły 

udział 4 drużyny. 

 MKS ZRYW I Krajowy Festiwal Polskiego 

Pływania w Opolu o Puchar 

3 000,00 zł W zawodach wystartowało 267 

zawodników z 20 klubów 
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Wodnej Nuty - 6-7.06.2015 

 Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM XI Opolska Gala Żużla na Lodzie 

- 7.02.2015 

30 000,00 zł Organizacja sportowo- rekreacyjnej 

imprezy charytatywnej. Impreza ma 

charakter show połączonego z 

rywalizacją sportową. Gala odbywa się 

od 11 lat i każdorazowo widownia jest 

pełna. Podstawowym celem organizacji 

imprezy jest zbiórka funduszy na 

leczenie chorych dzieci 

 AZS Politechnika Opolska Półfinał AMP w futsalu 

mężczyzn - 30.01.2015 

4 000,00 zł Wyłoniono drużyny do finału AMP 

Turniej rozgrywany na 2 halach. W 

zawodach uczestniczyło 160 

zawodników drużyn akademickich. 

 AZS Politechnika Opolska Półfinał AMP w piłce ręcznej 

mężczyzn - V 2015 

4 000,00 zł Wyłoniono drużyny do finałów AMP. W 

zawodach uczestniczyło 134  

zawodników. 

 AZS Politechnika Opolska Półfinał AMP w piłce nożnej 

mężczyzn - V 2015 

4 000,00 zł Wyłoniono drużyny do finałów AMP. W 

zawodach uczestniczyło 168  
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zawodników. Turniej rozgrywany na 2 

boiskach. 

 AZS Politechnika Opolska Półfinał AMP w piłce siatkowej 

mężczyzn -   IV 2015 

4 000,00 zł Wyłoniono drużyny, które awansowały 

do finałów AMP. W zawodach wzięło 

udział 160 zawodników 

 AZS Politechnika Opolska Puchar Polski w podnoszeniu 

ciężarów kobiet - 21.03.2015 

30 000,00 zł Puchar Polski pozwolił wyłonić 

najlepsze zawodniczki  Kadry Polski. W 

zawodach wzięło udział 12 

zawodniczek. 

 AZS Politechnika Opolska Regaty Piastowskie - smocze 

łodzie 2015 -          

V 2015 

1 000,00 zł Wyłoniono najlepszą osadę 

akademicką regat w kategorii kobiet i 

mężczyzn. W zawodach uczestniczyło 

10 osad (140 zawodników) 

 AZS Politechnika Opolska Finał AMP w piłce ręcznej kobiet 

-  

VI 2015 

4 000,00 zł Wyłoniono zwycięzcę AMP. W 

zawodach uczestniczyło 160 

zawodniczek 

 Klub Środowiskowy Judo AZS Międzynarodowe Mistrzostwa 

Opola w judo dzieci - 

2 000,00 zł W turnieju uczestniczyło 52 

zawodników z 5 klubów 
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31.01.2014 

 Stowarzyszenie "Bieg Opolski" XIII Bieg Opolski - 4.07.2015 22 000,00 zł Zorganizowano 13 edycję regionalnej 

imprezy biegowej na dwóch 

dystansach: 10 i 5 km. W biegu wzięło 

udział 924 biegaczy.  Jako imprezę 

towarzyszącą zorganizowano także 4 

biegi dla 178 dzieci. 

 LKJ OSTROGA Opole Regionalne Zawody Jeździeckie 

w Skokach przez Przeszkody - X 

2015 

3 000,00 zł W ramach zawodów rozegrano 8 

konkursów o różnej skali trudności. W 

zawodach wzięło udział 26 

zawodników i 26 koni z 5 klubów. 

 Opolski Związek Koszykówki / Polski 

Związek Koszykówki 

Opole 2015 - Miasto Gospodarz 

Mistrzostw Polski w Koszykówce 

3x3 - 18-19.07.2015 

25 000,00 zł Wyłoniono najlepsze drużyny z kraju i z 

zagranicy. W zawodach wzięło udział 

200 zawodników z 50 drużyn. 

 Stowarzyszenie OKS ODRA Opole Turniej piłki nożnej "Pożegnanie 

lata z Odrą Opole" 29-

30.08.2015 

15 000,00 zł W dwudniowym turnieju wzięło udział 

34 drużyny w 5 kategoriach wiekowych. 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzic w 5 Grudzicka Spartakiada 999,00 zł Lokalna spartakiada dla dzieci i 
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Opolu 19.09.2015 dorosłych mieszkańców z peryferyjnej 

dzielnicy Opola. W imprezie 

rekreacyjno-sportowej wzięło udział 

200 osób. 

 Opolski Związek Piłki Nożnej Wakacje z Piłką Nożną - opolski 

finał "Bawi nas Piłka" VIII 2015 

2 000,00 zł Impreza sportowo-rekreacyjna, w której 

wzięło udział 120 małych piłkarzy. 

 Opolskie Towarzystwo Kajakowe Zawody w kajakarstwie 

klasycznym "O błękitną wstęgę 

Odry" 26.09.2015 

2 000,00 zł W regatach wzięło udział 90 

zawodników z województw: Śląskiego, 

Dolnośląskiego i Lubuskiego oraz 

gospodarze z OTK i AZS PO. 

 Opolski Klub Karate Kyokushin XIII Turniej Challenger 

26.09.2015 

13 000,00 zł Cykliczna 13 edycja ważnej o wysokiej 

randze impreza karate. W zawodach 

wzięło udział 31 zawodników z 9 

klubów. 

 Opolski Klub Taekwon-do Taekwondo Polish Open Cup 

3.11.2015 

12 000,00 zł Zawody międzynarodowe w których 

wzięło udział 540 zawodników przy 90 

osobach obsługi sędziowskiej. Bardzo 

duży sukces organizacyjny i 
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promocyjny. 

 Automobilklub Opolski "Świąteczny Puchar Forda 2015" 

13.12.2015 

1 000,00 zł Zawody  ogólnopolskie na trasie 220 

km. Z 19 punktami z zadaniami 

sprawnościowymi. W zawodach wzięło 

udział 46 zawodników 

 AZS Politechnika Opolska Opolska Doba Sportu XI 2015 4 000,00 zł Impreza rekreacyjno-sportowa dla 

wszystkich mieszkańców Opola. 

Zorganizowano aktywność sportową w 

różnych dyscyplinach  przez całą dobę. 

 MKS ZRYW Opole Grand Prix - Puchar Regionów i 

Miast Partnerskich Opola 2015 

3-4.10.2015 

20 000,00 zł W turnieju miast partnerskich wzięło 

udział 350 pływaków. Poziom 

organizacyjny i sportowy został 

określony przez PZP jako wysoki. 

 OKKarate kyokushin Sportowe półkolonie 30 000,00 zł Letni wypoczynek w formie 5 dniowych 

turnusów zorganizowano dla 150 

dzieci. Zwieńczeniem półkolonii był 

Dzień Sportu dla wszystkich 

uczestników, podczas którego dzieci 
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brały udział w różnych konkurencjach 

sportowych. 

 STOWARZYSZENIE HAWI RACING 

TEAM 

Organizacja i prowadzenie 

systemu szkolenia, 

przygotowanie do udziału oraz 

udział opolskiego klubu 

sportowego w rozgrywkach 

polskiej ligi żużlowej 

prowadzonej przez Polski 

Związek Motorowy 

280 000,00 zł Podwyższenie poziomu sportowego 

służący reaktywacji opolskiego żużla. 

 AZS SIATKÓWKA Przygotowanie i udział w 

rozgrywkach II ligi państwowej 

piłki siatkowej kobiet 

organizowanych przez PZPS 

130 000,00 zł Udział drużyny AZS KU PO w rywalizacji 

sportowej na poziomie II ligi PZPS 

 AZS KOSZYKÓWKA Przygotowanie i udział drużyny 

AZS KU Politechniki Opolskiej w 

rozgrywkach III Ligi Koszykówki 

prowadzonych przez Polski 

50 000,00 zł Podwyższenie poziomu sportowego i 

dofinansowanie działalności sekcji 

koszykówki . Udział drużyny w 

rozgrywkach III ligi państwowej 
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Związek Koszykówki 

 KS "Gwardia" Opole SPÓŁKA „Udział opolskiego klubu 

sportowego w halowych grach 

zespołowych na najwyższym 

szczeblu rozgrywek 

ogólnopolskich prowadzonych  

przez polski związek sportowy”, 

500 000,00 zł Wzmocnienie działalności opolskiej  

drużyny ekstraligowej . 

 ORLIK Udział Drużyny ORLIK Opole w 

rozgrywkach Ekstraklasy PHL w 

roku  2015r 

50 000,00 zł Podwyższenie poziomu sportowego 

drużyny hokeja na lodzie. 

 ORLIK Rywalizacja sportowa drużyny 

Orlik Opole w walce o grupę 

mistrzowską w rozrywkach 

Ekstraklasy PHL w roku 2015 

250 000,00 zł Umożliwienie udziału drużyny 

męskiego hokeja na lodzie w rywalizacji 

na wysokim poziomie sportowym. 

 UKS Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego 

Reprezentowanie Miasta Opola 

w rozgrywkach ligowych przez 

zawodników klubów 

wielosekcyjnych w wieku do 18 

17 500,00 zł 103 zawodników  do 18 r ż 

reprezentowali miasto Opole w 

rozgrywkach na arenach sportowych 

woj. Opolskiego i regionu śląskiego w 
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r. ż dyscyplinach: piłka siatkowa chłopców, 

piłka siatkowa dziewcząt, piłka ręczna 

dziewcząt, koszykówka chłopców. 

Rozegrano 35 meczów. 

 

 

 

Tabela nr 6 – tryb pozakonkursowy 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 

faktycznie 

wydatkowana 

Efekty zadania 

 

1. 
Uczniowski Klub 

Sportowy „OKAY” 

Upowszechnianie działalności UKS 

OKAY 
5 000,00 zł 

Zadanie służyło poszerzeniu działalności klubu. 

Utworzono nowa grupę młodych adeptów judo w 

nowej lokalizacji. 

2. 
Opolski Klub Taekwon-

do 

Udział w zawodach sportowych 

taekwondo na szczeblu krajowym i 

międzynarodowym 

5 000,00 zł 

W zawodach uczestniczyło 25 zawodników pod 

opieką  4 trenerów. Zawodnicy awansowali do 

kadry Polski 

3. Stowarzyszenie Turniej Półfinałowy o awans do I 8 000,00 zł Ogólnopolski turniej Półfinałowy o wejście do I ligi 
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Miłośników Siatkówki w 

Opolu 

Ligi w siatkówce kobiet kobiet w piłce siatkowej. W turnieju wzięły udział 4 

drużyny. Gospodarze zajęli II miejsce. 

4. 

Towarzystwo Sportowe 

„Gwardia” Opole 

Otwarty Puchar Polski Juniorów i 

Juniorek w Judo 
7 000,00 zł 

Zawody o randze Mistrzostw Polski. W zawodach 

wzięło udział 220 zawodników w wieku do 20 roku 

życia. Wyłoniono reprezentantów kraju na ME 

Juniorów i Juniorek. 

5. Uczniowski Integracyjny 

Klub Łyżwiarstwa 

Figurowego PIRUETTE-

OPOLE 

Uczniowski Integracyjny Klub 

Łyżwiarstwa Figurowego PIRUETTE-

OPOLE 

5 000,00 zł 

Dodatkowe zajęcia dla wybitnie uzdolnionych 

młodych zawodników łyżwiarstwa figurowego w 

celu podniesienia poziomu sportowego. 

6. 
OTK 

Poprawa bezpieczeństwa 

uprawiania sportu kajakowego 
10 000,00 zł 

Realizacja zadania umożliwiła właściwe 

zabezpieczenie treningów opolskich kajakarzy. 

7. 

KS Budowlani Opole 
Przygotowanie zawodników do 

udziału w Finale MP Seniorów 
10 000,00 zł 

W ramach zadania zorganizowano dodatkowe 

zgrupowanie, które pozwoliło na doszlifowanie 

formy opolskich ciężarowców przed Finałem DMP 

Seniorów 

8. 
Automobilklub Opolski 

Turaks - Rajd przygodowy w 

ramach obchodów  
5 000,00 zł 

W zawodach wzięło udział 46 zawodników. 

Zawody zorganizowano w ramach obchodów 40-
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45-lecia AO lecia działalności Automobilklubu Opolskiego 

9. 
MUKS Orlik Opole 

Ogólnopolski Turniej Minihokeja 

pod 10.patronatem S.Smajdy 
3 000,00 zł 

W turnieju wzięło udział 6 drużyn, 94 zawodników i 

zawodniczek 

10. 

UKS START Opole 

Intensyfikacja szkolenia 

szermierczego  

UKS Start Opole 

4 000,00 zł 

Wzmocniono proces treningowy młodych 

szermierzy. Dzięki temu zawodnicy wzięli udział w 

turniejach szermierczych na terenie Polski. 

11. 
Fundacja IR INFINITAS 

Wyzwanie – Ogólnopolski Rajd 

Przygodowy 
3 000,00 zł 

Ogólnopolska impreza rekreacyjno-sportowa, w 

której wzięło udział 214 zawodników. 

 

 

 

 

Tabela nr 5 

 

Nazwy organizacji 

uczestniczących w projekcie 

Projekty wspólnotowe realizowane przez wydziały lub jednostki podległe 

Wydział Sportu, opolskie kluby i 

organizacje sportowe 

Piknik sportowy w Parku Nadodrzańskim  - sukces organizacyjny spowodował, że impreza ta została 

wpisana jako zadanie cykliczne. 
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7. Obszar współpracy:  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

Ilość konkursów w danym obszarze – 1 

 

 

Podmiot realizujący 

zadanie 

 

Nazwa zadania 

 

 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji w PLN 

 

Efekty zadania 

(na prośbę Komisji Społecznej RMO proszę o 

liczbę beneficjentów i szczegółowe efekty) 

Opolska Fundacja Filmowa 

OFFILM 

 

Film – fabularyzowany dokument 

„Opole miasto legend i tajemnic” 

cz.1. 

 

18 000,00 zł Film fabularno -edukacyjny pokazujący prapoczątki 

Opola. 
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Fundacja „Dla Dziedzictwa” 

 

Przygotowanie i wydanie drukiem 

wydawnictwa historycznego dot. 

”Żołnierzy Wyklętych” wraz z 

wydarzeniami promującymi wiedzę 

na ten temat wśród opolan. 

 

4.895,55 zł 

 

Gazetka informacyjna nt. „Żołnierzy wyklętych” 

Fundacja Stolicy Piosenki 

Polskiej 

 

44,45,46 i 47 Element Gwiazdy Alei 

Gwiazd Polskiej Piosenki. 

 

18 000,00 zł promocja Opola, uhonorowanie laureatów KFPP i 

znaczących postaci polskiej sceny muzycznej. 

Wmurowano 4 nowe gwiazdy w Alei Gwiazd 

Polskiej Piosenki. Uroczyste odsłonięcie obyło się 

przy udziale artystów polskiej sceny i zgromadziło 

liczną publiczność 

Fundacja im. Mieczysława 

Dumnickiego 

 

Koncert Gwiazd Polskiej Piosenki w 

ramach Studenckiej Wiosny 

Kulturalnej „Piastonalia” 2015 

30 000,00 zł  
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Fundacja „Aktywni-

Kreatywni” 

 

V Piknik Rodzinny nad Odrą. 

 

17 000,00 zł Impreza plenerowa dla mieszkańców Opola, 25 

atrakcji różnego rodzaju ( sport, kultura, rekreacja, 

warsztaty rękodzieła, gry i zabawy dla dzieci. W 

imprezie udział wzięło 31 organizacji 

pozarządowych oraz ok. 4.000 mieszkańców 

Opola. 

Fundacja Warsztatów 

Fotograficznych 2.8 

 

Organizacja 5 Opolskiego 

Festiwalu Fotografii 

18 000,00 zł 

 

wystawy fotografii wraz z wernisażami, spotkania 

autorskie z artystami, warsztaty, prezentacja filmu 

oraz promocja książek o fotografii. Widzowie 5.000 

osób, katalogi wystawowe 

ZPAP Okręg Opolski 

 

Wystawy artystów plastyków w 

Galerii ZPZP Pierwsze Piętro. Druk i 

projekt 11 katalogów. 

6 000,00 zł 11 wystaw malarstwa opolskich artystów 

plastyków, spotkania  publiczności z artystami na 

wernisażach. Galerię odwiedziło ok 700 osób. 
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Opolskie Towarzystwo 

Fotograficzne 

 

Reportaż fotograficzny członków 

Opolskiego Towarzystwa 

Fotograficznego. Jak zmienia się 

przestrzeń miejska podczas 

wydarzeń kulturalnych w Opolu 

oraz aktywacja i zaangażowanie 

mieszkańców Opola do 

zainteresowania się i 

uczestniczenia w wydarzeniach 

kulturalnych w naszym mieście. 

 

6 000,00 zł Fotografie przedstawiające miasto i mieszkańców 

podczas różnego typu imprez kulturalnych. 

Opolskie Bractwo Rycerskie 

 

Jarmark historyczny i pokaz 

rzemiosła pod basztą artyleryjską w 

Opolu. 

 

8 000,00 zł 

 

Jarmark historyczny połączony z walkami 

rycerskimi. 

Stowarzyszenie Teatr Tańca i 

Ruchu z Ogniem Mantikora 

 

Teatr w Muzeum, Muzeum w 

Teatrze. 

 

10 000,00 zł Cykliczne spotkania z twórcami – wernisaże, 

odczyty, prelekcje, pokazy. 
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Stowarzyszenie Ogniwo 

 

Przygotowanie i wydanie biuletynu 

prezentującego i promującego 

działalność kulturalną oraz 

artystyczną prowadzoną przez 

opolski trzeci sektor. 

9 995,35 zł 

 

Biuletyn prezentujący dorobek  i działania 

opolskiego NGO. Pismo bezpłatne. 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży „Józef” w 

Opolu 

 

Wspieranie rozwoju młodzieżowej 

orkiestry dętej w dzielnicy Opole-

Szczepanowice w roku 2015. 

 

9 000,00 zł 170 godz. zajęć, w projekcie brało udział 25 

uczniów, orkiestra koncertowała 6 razy podczas 

różnego rodzaju  imprez plenerowych ( łączna 

liczba widzów – ponad 4.870). 

Stowarzyszenie Opolskie 

Lamy 

 

Opolskie Lamki. 

 

10 000,00 zł  

Stowarzyszenie Opolskie 

Lamy 

 

Noc Kultury. Noc Kina 

Amerykańskiego 

5 000,00 zł zapoznanie widzów z kinematografią amerykańską, 

zaprezentowano kilkanaście filmów, dyskusje po 

projekcjach, kawiarenka filmowa, konkursy 

filmowe, wystawa plakatów i literatury dot. 

kinematografii 
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Stowarzyszenie Opolskie 

Lamy 

 

Centrum Kultury Oleska 45. Kino 

Meduza. 

 

15 000,00 zł Drobne remonty w kinie, cykliczne spotkania dla 

dzieci i młodzieży ( plastyczne, filmowe, teatralne 

itp.)Zorganizowano Zimową Świetlicę Filmową, 

spotkania z twórcami filmowymi, projekcje filmowe 

dla dzieci i dorosłych. 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Grudzic w Opolu 

 

Orkiestra – moja pasja 2. 

 

9 000,00 zł Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży skupionej 

wokół amatorskiej orkiestry w Grudzicach. 

Stowarzyszenie Absolwentów 

UO 

 

XXV Zimowa Giełda Piosenki. 

 

10 000,00 zł Prezentacja studenckich zespołów muzycznych, 

konkurs piosenek oraz gwiazdy wieczoru – Meli 

Koteluk. 

Stowarzyszenie Absolwentów 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

III Muzyczne Spotkania na 

Wzgórzu Uniwersyteckim. 

 

 

8 000,00 zł Cykl koncertów prezentujących dorobek polskich 

artystów w wykonaniu młodych piosenkarzy 

Polskie Towarzystwo 

Historyczne 

 

Opolanie znani i nieznani, cz.3: 

XVIII i XIX w. 

 

5 000,00 zł Wydawnictwo historyczno-kulturalne prezentujące 

sylwetki znanych Opolan żyjących z XVIII i XIX 

wieku. 
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UKS Maestro 

 

Festiwal Tańca Opole 2015 Grand 

Prix Polski w Tańcu Towarzyskim 

7 000,00 zł Całodzienna impreza taneczna w opolskim CWK. 

Towarzystwo Muzyczne 

 

Spotkanie muzyczno- poetyckie ( w 

ramach opolskiej Nocy Kultury 

2015) Nocna Fuga. 

4 936,40 zł 

 

Wieczór muzyczno-poetycki w czasie Opolskiej 

Nocy Kultury 

ZPAP PSU 

 

Wystawa jubileuszowa Związku 

Polskich Artystów Plastyków 

„Polska Sztuka Użytkowa” z okazji 

trzydziestolecia Związku. 

 

6 982,50 zł Wystawa prac opolskich plastyków związanych z 

ZPAP PSU. 

Stowarzyszenie OPAK 

 

Kultura w Formacie A2, 2015. 

 

24 999,01 zł 

 

comiesięczny i bezpłatny informator kulturalny, 

wydrukowano 24.000 ezg. 

Chorągiew Opolska ZHP 

 

Harcerski Festiwal Piosenki „Złote 

Gitary 2015”. 

 

6 000,00 zł rozwijanie zainteresowań art. dzieci i młodzieży, 

doskonalenie umiejętności wokalnych i 

instrumentalnych, w przesłuchaniach uczestniczyło 

250 osób, koncert finałowy oglądało 400 osób. 
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Stowarzyszenie Kochanowski 

 

Teatrownia – Coś wspaniałego i coś 

jeszcze. Warsztaty teatralne dla 

dzieci, młodzieży, dorosłych i 

seniorów. 

 

15 000,00 zł zajęcia teatralne dla mieszkańców Opola, praca 

nad spektaklami, zajęcia warsztatowe: emisja 

głosu, ruch sceniczny. W projekcie wzięło udział 

120 osób, ponad 602 godzin zajęć. 

Stowarzyszenie Absolwentów 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

Legendy Opolskiego Hip-Hopu w 

ramach Piastonaliów 2015 

30 000,00 zł Koncert był elementem edukacji muzycznej 

mieszkańców Opola, przybliżył dorobek 

artystyczny muzyków ważnych dla polskiej sceny 

muzycznej. Wzbogacono ofertę muzyczną, koncert 

stanowił atrakcyjną możliwość spędzenia wolnego 

czasu, koncert nie był biletowany, był otwarty dla 

wszystkich, kilka tysięcy uczestników 

Stowarzyszenie OPAK 

 

Dyplomy 2015 6 904,68 zł Prezentacja prac dyplomowych studentów 

Instytutu sztuki UO. W projekcie udział wzięło 65 

artystów, wydrukowano 600 szt. Katalogu, wystawę 

odwiedziło ok. 850 odbiorców 
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Towarzystwo 

Międzynarodowych Kursów 

Muzycznych im. J.Hellera 

 

IX Śląskie Lato Muzyczne 20 000,00 zł 

 

5 otwartych i darmowych koncertów muzyki 

poważnej. Ponad 1.300 odbiorców. 

Towarzystwo 

Międzynarodowych Kursów 

Muzycznych im. J.Hellera 

 

26 Międzynarodowy Kurs Muzyczny 

w Opolu. Koncerty Plenerowe na 

Stawku Zamkowym 

8 000,00 zł 

 

Koncert plenerowy „Taneczny Świat Chopina” – 

spektakl taneczno-pantomimiczny w wykonaniu 

baletu krakowskiego. 

Stowarzyszenie Opolskie 

Lamy 

 

13 Festiwal Filmowy Opolskie Lamy 50 000,00 zł 

 

ponad 230 projekcji filmowych, liczni twórcy 

filmowi z całej Polski, spotkania z reżyseriami, cykle 

tematyczne, koncerty, dyskusje panelowe, 

prezentacja dorobku artystycznego czołowych 

polskich reżyserów, przyjęto do konkursu 300 

filmów. Łączna ilość widzów ponad 5.000. 

Promocja festiwalu w całej Polsce. 

ZPAP 

 

Salon Jesienny 2015 7 000,00 zł 

 

upowszechnianie twórczości plastycznej, wydanie 

katalogu z wystaw, ilość widzów na wernisażu – 

300, bezpłatnie rozdane katalogi – 400 szt. 
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Diecezjalny Instytut Muzyki 

Kościelnej 

 

Opolski Krajobraz Organowy. 

 

9 000,00 zł Wydawnictwo zawierające fotografie oraz opisy 

organów znajdujących się w opolskich kościołach. 

Audycja radiowa jako podsumowanie projektu. 

Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży „Serce 

dla serca” 

 

II Marsz Świętych Mikołajów 2015 5 000,00 zł 

 

Kultywowanie tradycji około świątecznych, wspólny 

przemarsz przez miasto sprzyjający integracji. 

Ożywienie tradycji i wartości rodzinnych. Zebranie 

darów dla osób w trudnej sytuacji materialnej. 

Jezuicki Ośrodek Formacji i 

Kultury Xaverianum 

 

Chrześcijańskie dni Kultury 

Studenckiej – 22 Dni Xaverianum 

12 000,00 zł 

 

Cykl imprez kulturalnych dla studentów i 

mieszkańców miasta ( kabarety, koncerty, 

warsztaty, wieczory filmowe, wieczory poetyckie), 

w których udział wzięło ponad 2.300 osób 

Stowarzyszenie Kulturalne 

Opole 

 

Realizacja multimedialnego projektu 

„RITAHOLM”: muzyka, film ,sztuki 

plastyczne 

5 000,00 zł Cykl imprez mulimedialnych – koncert, , pokaz 

filmowy, wernisaż, prelekcja 

Towarzystwo Muzyczne 

 

5 Festiwal Muzyczny „W Oparach 

Dźwięków” 

19 988,92 zł Cykl bezpłatnych koncertów artystów z całej Polski, 

4 koncerty, łączna liczba widzów – ok. 450. 
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8. Obszar współpracy:  Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 

 

Ilość konkursów w danym obszarze – 1 

 

Podmiot realizujący 

zadanie 

 

Nazwa zadania 

 

 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji w PLN 

 

Efekty zadania 

(na prośbę Komisji Społecznej RMO proszę o 

liczbę beneficjentów i szczegółowe efekty) 

Stowarzyszenie „Wspólnota 

Polska” Oddział w Opolu 

45 – 709 Opole  

ul. ks. Piotra Ściegiennego 1 

Impreza integracyjna z okazji 

Święta Niepodległości Polski 

BOP.526.13.1.2015 

3 000,00 zł Zorganizowano spotkanie w Szekesfehervar. 

Filarem imprezy był koncert pieśni patriotycznych 

w wykonaniu zespołu z Domu Kultury w Dobrzeniu 

Wielkim. Znakomitym uzupełnieniem był pokaz 

„Tradycyjnego stołu Opolskiego połączony z 

degustacją. 

Stowarzyszenie Klub 

Przyjaciół Potsdamu  

45 – 083  Opole  

ul. Barlickiego 1-3 

Młodzieżowy turniej szachowy 

Opole – Poczdam 

BOP.526.13.2.2015 

2 961,17 zł W ramach realizacji zadania zorganizowano turniej 

szachowy, w którym udział wzięła 20 osobowa 

grupa młodzieży z Poczdamu oraz młodzież z 

Klubu Szachowego „Rodło”. Goście zwiedzili 

najciekawsze miejsca w Opolu. 
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Stowarzyszenie Klub 

Przyjaciół Potsdamu  

45 – 083  Opole 

 ul. Barlickiego 1-3 

Opole w kadrze młodzieży z 

Potsdamu i Opola 

BOP.526.13.3.2015 

2 390,00 zł Grupa z Poczdamu spotkała się z młodymi 

mieszkańcami Opola – uczestnikami zajęć 

fotograficznych. Przez 4 dni zbierano materiał 

fotograficzny i filmowy w celu stworzenia 

autorskiego filmu o Opolu dla mieszkańców 

Branderburgii. 

Stowarzyszenie Klub 

Przyjaciół Potsdamu 

 45 – 083  Opole 

 ul. Barlickiego 1-3 

Udział w XII Bieg Zamkowy /XII 

Schlosserlauf Potsdam/ 

BOP.526.13.4.2015 

1 060,00 zł Czterech studentów Politechniki Opolskiej wzięło 

udział w biegu zamkowym w Poczdamie. W trakcie 

wyjazdu zwiedzili miasto partnerskie oraz spotkali 

się z członkami klubu Opole – Poczdam. 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Fallaway”  

45 – 128 Opole 

 ul. Czarnowska 2g 

Obóz letni dla dzieci z Opola i 

Bruntala 

BOP.526.13.5.2015 

6 350,00 zł Zorganizowano dla dzieci obu miast obóz w 

nadmorskiej miejscowości. Dzieci miały możliwość 

nauki języka polskiego i czeskiego, doskonaliły 

swoje umiejętności  w tańcu latynoamerykańskim, 

zwiedziły min. Jantar, rezerwat kormoranów i czapli 

siwej, trójmiast, stadninę koni. W obozie 

uczestniczyło 40 dzieci. 
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Związek Polskich Artystów 

Plastyków Okręg Opolski 

45 – 018 Opole 

 ul. Krakowska 1 

III Międzynarodowy Plener Malarski 

„Opole 2015” 

BOP.526.13.6.2015 

13 000,00 zł Zorganizowany III międzynarodowy plener 

malarski wzbogacił ofertę kulturalna miasta, 

umożliwił kontakt  mieszkańcom z twórcami  

poprzez pokaz warsztatu malarskiego w 

przestrzeni publiczne miasta. 

 

 

 

9. Obszar współpracy:  Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju 

 

Ilość konkursów w danym obszarze – 1 

 

 

Podmiot realizujący 

zadanie 

 

Nazwa zadania 

 

 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji w PLN 

 

Efekty zadania 

(na prośbę Komisji Społecznej RMO proszę o 

liczbę beneficjentów i szczegółowe efekty) 
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Fundacja „Azyl Nadziei” dla 

zwierząt potrzebujących 

pomocy 

45 – 312 Opole  

 ul. Warszawska 10/1 

 

Opieka nad zwierzętami 

potrzebującymi pomocy 

BOP.526.5.5.2015 

 

7 000,00 zł Zapewniono schronienie i opieka zwierzętom 

starym, kalekim chorym, po wypadkach. Zwierzęta 

nadające się do adopcji po wyleczeniu, 

zaszczepieniu, odrobaczeniu i odpchleniu znalazły 

nowe domy. Leczeniem objęto 145 zwierząt. 

 

Fundacja Ekologiczna Arka 

43 – 344 Bielsko – Biała  

ul. Walecznych 23 

Nie bądź jednorazowy 

BOP.526.5.8.2015 

6 000,00 zł Celem zadania była edukacja ekologiczna na temat 

możliwości ograniczenia odpadów 

opakowaniowych oraz promocja postaw eko 

konsumenckich.  Przygotowano opolski happening 

pisania listów w przestrzeni miejskiej, 

przeprowadzono 4 warsztaty oraz zaprezentowano 

swoją mobilną wystawę edukacyjną. 

Ludowy Klub Jeździecki 

„Ostroga” 45 – 836 Opole  

ul. Wrocławska 172 

 

„Wakacje w siodle – w 

ekologicznym stylu” 

BOP.526.5.1.2015 

6 000,00 zł Dzieci  i młodzieży miały zapewnioną opiekę i 

mogły wpędzić wakacje w mieście bezpiecznie, 

zdrowy, zgodnie z zasadami ekologii. W zajęciach 

uczestniczyły 83 osoby. 
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Stowarzyszenie Zbickie 

Słoneczko  

46 –053 Chrząstowice Zbicko 

ul. Leśna 1 

 

Dzień dziecka wśród zwierząt 

BOP.526.5.2.2015 

2 000,00 zł Zorganizowano dzieciom Dzień dziecka w zoo we 

Wrocławiu. Dzieci odwiedziły również stadninę 

koni wyścigowych tor wyścigów konnych. W 

zadaniu uczestniczyło 12 dzieci. 

Towarzystwo SOS dla 

Zwierząt w Polsce  

45 – 256 Opole  

 ul. S. Grota-Roweckiego 

11L/3 

„Pomoc dla zwierząt” 

BOP.526.5.4.2015 

7 000,00 zł Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz 

poprawa stanu ich zdrowia, warunków bytowych 

poprzez leczenie, dokarmianie, adopcje. Rezultaty 

działania to trwałe zmniejszanie populacji 

bezdomnych zwierząt i utrzymanie jej na 

ograniczonym poziomie. Wyleczono 56 zwierząt 
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Towarzystwo Opieki nad 

Zwierzętami w Polsce Oddział 

w Opolu  

45 – 008 Opole  

 ul Katedralna 6/4 

Leczenie i dokarmianie kotów 

wolno żyjących w Opolu   

BOP.526.5.6.2015 

 

7 000,00 zł Leczenie, szczepienie, odrobaczenie kotów 

wolnożyjących prowadzi do polepszenia kondycji 

całej populacji. Zdrowe koty poddawano zabiegom 

sterylizacji (płatne z innej puli). Elementem zadania 

była kontrola i ograniczenie populacji. Dzięki 

takiemu podejściu wzrasta sympatia dla zwierząt, 

jest mniej aktów okrucieństwa wobec kotów 

wolnożyjących. Leczenie objęto 93 koty. 

Towarzystwo Opieki nad 

Zwierzętami w Polsce Oddział 

w Opolu  

45 – 008 Opole  

 ul. Katedralna 6/4 

Ptasia stołówka 

BOP.526.5.7.2015 

3 000,00 zł Udzielano pomocy dzikim, poszkodowanym, 

rannym i chorym ptakom, po której wracały do 

swojego środowiska naturalnego. Regularne 

dokarmianie w okresie zimowym wykształca wśród 

ludzi odruch pomocy – wzbudzają więcej uczuć 

pozytywnych. Wśród uratowanych ptaków były: 

gołębie sierpówki, szpaki, kosy, sroki, kawki, 

gawron, jeżyki, jaskółki, sikorki, dzwońce, wróble, 

pliszka, zimorodek, sowa, mewa. Uratowano 75 

ptaków 
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Opolski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego 

Krzyża 

45 – 018 Opole 

ul. Krakowska 51 

I Międzyprzedszkolny Festiwal 

Twórczości Ekologicznej pn. „Bądź z 

natury EKO” 

BOP.526.5.3.2015 

3 500,00 zł Festiwal stał się pretekstem i motywacją dla kadry 

pedagogicznej, rodziców i dzieci do zgłębienia 

wiedzy z zakresu ochrony środowiska. W festiwalu 

udział wzięło 9 przedszkoli. 

 

 

 

10. Obszar współpracy:  Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 

 

Ilość konkursów w danym obszarze – 1 

 

 

Podmiot realizujący 

zadanie 

 

Nazwa zadania 

 

 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji w PLN 

 

Efekty zadania 

(na prośbę Komisji Społecznej RMO proszę o 

liczbę beneficjentów i szczegółowe efekty) 
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Stowarzyszenie 

„Laboratorium Zmiany” 

45-056 Opole 

Plac Teatralny  4-5/1 

Kobieta przedsiębiorcza w Opolu 

 

2 300,00 zł I. zaobserwowano rozwój postawy 

przedsiębiorczej 

II. zaobserwowano rozwój umiejętności w zakresie 

budowania misji i wizji firmy oraz opracowania 

wstępnej wersji swojej wizji i misji firmy. 

Przykładowe misje uczestniczek: „Moją misją jest 

dawać dzieciom radość a rodzicom 

wytchnienie”, „Stworzenie agencji 

copywritingowej i reklamy w internecie”,”Przez 

różnorodność do bogactwa”, „Pomóc Kobietom 

znaleźć swoją kobiecość”, „Podniesienie jakości 

zdjęć hoteli i produktów w sklepach 

internetowych. Utrwalenie chwil rodzinnych i 

innych ważnych wydarzeń”, „Mobilna + 

stacjonarna szkoła językowa, którą będą 

cechować innowacyjność metod nauczania i 

bogactwo środków dydaktycznych. 

Oraz cele: „Kalendarz wypełniony po brzegi 

umówionymi klientami. Stałe i regularne 

szkolenia. Mój czas wolny na urlop 2 razy do 

roku i wolne weekendy”, „Moim celem nie jest 

konkurowanie z innymi dużymi szkołami a 
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Fundacja Inspirujących 

Pomysłów „Tandem” 

45-221 Opole 

ul. Chabrów 69/9 

„Biznes – to dla mnie!” Cykl 

szkoleń/warsztatów podnoszących 

kompetencje kluczowe w 

prowadzeniu działalności 

gospodarcze 

 

2 700 ,00 zł 

Realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia 

następujących rezultatów: 

Rezultaty twarde: 

- przeprowadzono 10 szkoleń/warsztatów, 

- w cyklu szkoleń/warsztatów wzięło udział 20 

uczestników, 

- zakupiono materiały biurowe, papiernicze i 

edukacyjne niezbędne do przeprowadzenia 

zajęć, 

- opracowano scenariusze i materiały dla 

uczestników do 10 szkoleń/warsztatów, 

- wystawiono 20 zaświadczeń o uczestnictwie w 

projekcie, 

- informacje o działaniach realizowanych w 

ramach projektu zamieszczono na stronie 

WWW oferenta, 

- przeprowadzono ewaluację działań poprzez 

analizę ankiet od beneficjentów po 

zakończonym projekcie. 

Rezultaty miękkie: 

 Zwiększyły się kompetencje uczestników w 

zakresie: 
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11. Obszar współpracy:  Ratownictwo i ochrona ludności 

 

Ilość konkursów w danym obszarze – 1 

 

 

Podmiot realizujący 

zadanie 

 

Nazwa zadania 

 

 

Kwota 

wykorzystan

ej dotacji w 

PLN 

 

Efekty zadania 

(na prośbę Komisji Społecznej RMO proszę 

o liczbę beneficjentów i szczegółowe 

efekty) 

WOPR Województwa 

Opolskiego 

 

Zabezpieczenie ratownicze w sezonie 

letnim akwenów na terenie Opola 

wykorzystywanych przez mieszkańców do 

kąpieli ( „Silesia”, „Malina”, „Bolko I”) 

161 600,00 zł Ochrona w okresie wakacyjnym trzech 

opolskich kąpielisk. Stała obecność 

ratowników, liczne interwencje i udzielanie 

pomocy kąpiącym się. 
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12. Obszar współpracy:  Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 

Ilość konkursów w danym obszarze – 1 

 

 

 

Podmiot realizujący 

zadanie 

 

Nazwa zadania 

 

 

Kwota 

wykorzystan

ej dotacji w 

PLN 

 

Efekty zadania 

(na prośbę Komisji Społecznej RMO proszę 

o liczbę beneficjentów i szczegółowe 

efekty) 

Fundacja Aktywizacji i Edukacji 

Społecznej SENSO 

Miłość i granice - Program dla rodzin 

 

4 000,00 zł Wzmacnianie więzi rodzinnych oraz  

wspomaganie rozwoju dzieci w wieku 10-14, 

poprawa komunikacji na linii rodzic – dziecko. 

Opolski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża 

 

Zdążyć na czas z pomocą 4 200,00 zł Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla 

dzieci i młodzieży opolskich szkół. 434 

beneficjentów 
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Stowarzyszenie dla Gosławic III Gosławicki Wieczór z nauką 4 000,00 zł Wieczór poświęcony nauce chemii, fizyki  i 

zajęciom technicznym. Liczne doświadczenia i 

prelekcje dla uczniów szkoły . Liczba 

beneficjentów : około 120. 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Grudzic w Opolu 

 

Książęta opolscy - Piastowie" konkurs 

historyczny dla uczniów szkół 

podstawowych 

845,95 zł 

 

Historyczny konkurs międzyszkolny o 

Piastach. 28 beneficjentów z 4 szkół. 

Stowarzyszenie Ludzi 

Aktywnych Horyzonty 

 

Collegium Nobilium Opoliense 6 950,00 zł Zjazdy uczestników Collegium Nobilium 

Opoliense oraz wydruk rocznika. 

 

13. Obszar współpracy:  Porządek i bezpieczeństwo publiczne 

Ilość konkursów w danym obszarze – 1 

 

 

 

Podmiot realizujący 

 

Nazwa zadania 

 

Kwota 

 

Efekty zadania 



152 
 

zadanie  wykorzystanej 

dotacji w PLN 
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Fundacja „Pro-Lege” w Opolu 

45-077 OPOLE  

ul. Korfantego 2/69;  

Profilaktyka od małego 

 

6 450,00 zł Aktywizacja środowiska szkolnego w zakresie 

szerzenia bezpieczeństwa na terenie przedszkoli, 

szkół i w miejscu zamieszkania. 

Promocja zdrowego, wolnego od używek stylu 

życia. 

Podniesienie poziomu wiedzy dzieci w wieku 

przedszkolnym w zakresie znajomości numerów 

alarmowych. 

Zwrócenie uwagi młodzieży gimnazjalnej na 

problem przemocy rówieśniczej. 

Kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań 

wśród uczniów zmierzających do unikania 

zachowań ryzykownych, a w szczególności do 

ograniczenia alkoholizmu, narkomani oraz 

nikotynizmu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 

Zachęcenie do rozwijania własnych zainteresowań i 

nabywania nowych umiejętności w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

Zwiększenie świadomości prawnej i zakresu 

odpowiedzialności wynikających z uczestnictwa w 

„ustawkach”. 
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Stowarzyszeniem na rzecz 

dzieci i młodzieży „Józef” 

45-737 Opole  

ul. Prószkowska 74;  

Tatry - śladami św. Jana Pawła II. 

Akcja profilaktyczna służąca 

zapobieganiu przestępczości. 

 

11 500,00 zł Osiągnięte rezultaty realizacji zadania: 

 twórcze zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieci i młodzieży podczas trwania wakacji 

letnich 

 udział 30 osobowej grupy dzieci i młodzieży  w 

pięciodniowej wycieczce profilaktyczno – 

edukacyjno –wychowawczej w Tatry 

 poznanie w Tatrach miejsc związanych z osobą 

św. Jana Pawła II 

 poznanie myśli św. Jana Pawła II „Przyszłość 

zaczyna się dzisiaj” 

 udział uczestników w warsztatach z komunikacji 

i edukacji emocjonalnej, zajęciach sportowych 

 zapoznanie się uczestników z podstawowymi 

zasadami savoir-vivre 

 doświadczenie pozytywnych emocji 

towarzyszących spacerom na świeżym 

powietrzu i pokonywaniu własnych ograniczeń 

w czasie zajęć sportowych 

 ograniczenie wchodzenia uczestników projektu 

w nieformalne destrukcyjne grupy dziecięco - 

młodzieżowe 
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Stowarzyszenie IMMACULATA 

45-267 Opole  

ul. S. Grota Roweckiego 3; 

 

Streetworking’15 

 

7 200,00 zł Wyznaczono cel nadrzędny działań streeworkerów 

oraz określono cele szczegółowe. 

Dokładnie opisano grupę docelową i 

wypracowano konkretne metody dotarcia do 

młodzieży gimnazjalnej i okołogimnazjalnej oraz 

pracy z nią. 

Pogłębiono wiedzę i umiejętności w zakresie 

dialogu motywującego jako metody pracy 

streetworkera, 

Rozpoznano teren, skupiska, w których spotyka się 

młodzież (szczególnie młodzież z Gimnazjum nr 1, 

Gimnazjum nr 7, LO nr 6 w Opolu). 

Nawiązanie kontaktów z młodzieżą w terenie 

(teren objęty działalnością streetworkerów to w 

szczególności: Nowa Wieś Królewska, okolice ul.1 

Maja, Os. Chabry, dzielnica Malinka, Os. Armii 

Krajowej, szczególnie ul. Batalion Parasol, ul. 

Batalion Zośka, okolice szkół, hipermarketów 

Castoramy i Reala). 

Uzyskano informacje o potrzebach i 

zainteresowaniach młodzieży, o sposobach 

spędzania czasu wolnego, pasje i zainteresowania, 
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Opolski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża 

45-018 Opole 

 ul. Krakowska 51;  

Bezpieczne dziś, jutro – inwestycja 

na przyszłość 

 

3 050,00 zł Zakładane w programie cele i rezultaty zostały  

osiągnięte. Wsparto proces edukacyjny w zakresie 

bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym i 

szkolnym z terenu miasta Opola, zachęcając dzieci 

do zdobywania już od najmłodszych lat wiedzy w 

zakresie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. 

Program zachęcił dzieci do poznawania zasad 

bezpieczeństwa na drodze oraz zasad udzielania 

pierwszej pomocy podczas zdarzenia lub wypadku. 

Składał się z kliku etapowego działania dla dwóch 

różnych grup wiekowych. 

W ramach programu szkoły otrzymały również 

materiały informacyjno-edukacyjne, które 

posłużyły do przygotowania gazetek szkolnych i 

klasowych. Dzięki temu dzieci, młodzież i rodzice 

mogli utrwalić wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i 

pierwszej pomocy. 

 



157 
 

 

 

 

14. Obszar współpracy:  Krajoznawstwo i turystyka 

 

Ilość konkursów w danym obszarze – 1 

 

 

Podmiot realizujący 

zadanie 

 

Nazwa zadania 

 

 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji w PLN 

 

Efekty zadania 

(na prośbę Komisji Społecznej RMO proszę o 

liczbę beneficjentów i szczegółowe efekty) 

Stowarzyszenie OPAK 

 

Alternatywna Mapa Opola 5 000,00 zł Wydrukowano 10.000 sztuk map. Przetłumaczono 

ją na 4 języki obce. 

Stowarzyszenie OPAK 

 

Alternatywna Mapa Opola - aplikacja 4 700,00 zł Stworzono 1 nową aplikację z 85 miejscami 

wraz z 85 zdjęciami 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Grudzic w Opolu 

 

Cykl imprez turystyczno-

rekreacyjnych dla mieszkańców 

dzielnicy Opole – Grudzice 

925,00 zł 163 uczestników projektu – rajd rowerowy i 

marsz Nordic Walking 

 



158 
 

15. Obszar współpracy:  wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 

Ilość konkursów w danym obszarze – 1  (w 2014 roku- umowa dwuletnia) 

 

 

Podmiot realizujący 

zadanie 

 

Nazwa zadania 

 

 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji w PLN 

 

Efekty zadania 
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Opolski Klub Karate 

Kyokushin 

Placówka wsparcia dziennego 

„Challenger”. 

 

50 000,00 zł 

 

Nastąpiła poprawa wyników szkolnych – poprzez 

wspólne odrabianie lekcji, tłumaczenie i 

wyjaśnianie problemów  edukacyjnych. Podobnie 

jak w poprzednich okresach kilka razy w 

tygodniu dzieci brały udział w zajęciach 

sportowych co wyraźnie wpłynęło na ich 

kondycję fizyczną i zainteresowanie sportem. 

Nie zaprzestano prowadzenia dla dzieci zajęć 

karate. Na treningach stosowano niezbędny 

sprzęt taki jak tarcze i łapy trenera. 

Przestrzeganie zasad dobrego wychowania i 

etykiety Kyokushin było jednym z podstawowych 

zadań realizowanych przez wychowawców. 

Dyscyplina była przestrzegana zarówno na sali, 

jak i poza nią. Najlepszym dowodem na 

korzystny wpływ uprawiania karate na zdrowie 

był obserwowany przez uczestników wzrost 

poziomu sprawności i wytrenowania po 

codziennych treningach. 

Kilka razy w tygodniu dzieci mogły brać udział w 

godzinnych lekcjach języka angielskiego 

prowadzonych przez doświadczonego 
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Fundacja Pomocy Dzieciom 

„Bądź Dobroczyńcą” 

Nasze sposoby na nudę"- 

kontynuowanie działań w placówce 

wsparcia dziennego „Parasol” w 

latach 2014-2015. 

 

60 000,00 zł 

 

Organizacja zajęć animacyjnych i 

socjoterapeutycznych przyczyniła się do 

osiągnięcia następujących celów: 

- przeciwdziałano występowaniu zachowań 

ryzykownych (zachowaniom agresywnym, 

uzależnieniom) poprzez konstruktywnie 

zorganizowanie czasu wolnego tj.  prowadzenie 

ciekawych i różnorodnych zajęć tematycznych oraz 

socjoterapeutycznych dla wychowanków; 

- wyrównywano zaległości w nauce i stworzono 

warunki do samodzielnego uczenia się  poprzez 

pomoc wychowankom przy odrabianiu lekcji, 

organizowanie korepetycji,  dostarczanie 

materiałów dydaktycznych pomocnych w nauce, 

pomoc w wyszukiwaniu materiałów do zadanych 

prac; 

- wspierano wychowanków w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb poprzez organizację 

dożywiania (poczęstunki, podwieczorki, „dni 

kulinarne”) oraz poprzez udostępnianie materiałów 

edukacyjnych, przyborów szkolnych, sprzętu do 

gier i zabaw; 
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Fundacja Pomocy Dzieciom 

„Bądź Dobroczyńcą” 

Pomocna dłoń. Kontynuacja 

prowadzenia placówki wsparcia 

dziennego „Promyk”. 

 

60000,00 zł 

 

Bogata gama zajęć tematycznych- artystycznych, 

tanecznych, muzycznych, sportowych, filmowych, 

pozytywnie wpływała na rozwój zainteresowań, 

rozbudzając kreatywność i potencjał twórczy, 

poszerzając horyzonty, a tym samym ukazując 

alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego i 

zaspokajając naturalne potrzeby wychowanków 

(m.in. aktywności ruchowej, zabawy, zdobywania 

wiedzy, odreagowywania napięć). W trakcie 

codziennych aktywności pracowano nad korekcją 

zachowań niewłaściwych oraz wzmacnianiem 

postaw, nawyków i zachowań pozytywnych, 

społecznie akceptowanych. Zapobiegano i 

osłabiano przejawy zaburzeń zachowania, 

dostarczając wychowankom wsparcia dla ich 

rozwoju emocjonalnego i społecznego, a także 

kształtując postawę obowiązkowości i dbania o 

dobro wspólne. Zajęcia socjoterapeutyczne i 

animacyjne sprzyjały budowaniu właściwych                        

i wartościowych relacji społecznych, a także 

wzmacnianiu własnej wartości oraz postaw 

prospołecznych. Dzięki uczestnictwu w nich, 
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Stowarzyszenie na rzecz 

integracji środowiska 

lokalnego Chciej chcieć 

Chciej chcieć –program opiekuńczo 

-wychowawczy, edukacyjny i 

terapeutyczny dla dzieci i młodzieży 

realizowany w Środowiskowej 

Świetlicy Profilaktyczno 

Wychowawczej „Słoneczna 

Świetlica”. 

 

49 702,57 zł Dzieci miały możliwość nie tylko wspaniale się 

bawić ale również  pożytecznie spędzić czas wolny 

w gronie rówieśników. 

Uczestnicząc w zajęciach poszerzyły swoją wiedzę 

z różnych dziedzin. Rozwinęły słownictwo 

angielskie, poznały nowe techniki plastyczne, 

robiły pierwsze kroki w nauce gry na gitarze, 

zapoznały się z historią i kulturą swojego Regionu, 

nauczyły się tańczyć, nabyły umiejętności dbania o 

własne zdrowie i udzielania pomocy innym oraz 

rozwijały swoją aktywność fizyczną podczas zajęć 

sportowych. Poprzez ćwiczenia dzieci wzmocniły 

poczucie własnej wartości, nauczyły się jak radzić 

sobie z własnymi i cudzymi emocjami, lepiej  

komunikować się z dorosłymi i rówieśnikami. 
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Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom, Młodzieży i ich 

Rodzinom ELPIS 

Żyję dobrze – niekoniecznie po 

swojemu. 

 

60 000,00 zł Podczas trwania projektu świetlica otoczyła opieką 

36 dzieci z terenu Miasta Opole Świetlica 

Opiekuńczo-Specjalistyczna „ Przystań” poprzez 

zajęcia specjalistyczne, rozwijanie twórczości, 

talentów i pasji była szansą minimalizacji zagrożeń 

uzależnieniami, stała się miejscem alternatywnego 

spędzania czasu wolnego. Różnorodne metody 

pracy stwarzały możliwości zaspakajania potrzeb 

psychologicznych, edukacyjnych, biologicznych 

(posiłek) i społecznych. 
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Fundacja Pomocy Dzieciom i 

Rodzinie HORYZONT 

Prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego świetlicy środowiskowej 

OAZA. 

 

49 978,84 zł 

 

zakładane cele zrealizowano  po przez  : 

 

•Łagodzenie niedostatków wychowawczych w 

rodzinie; 

•Przystosowanie dzieci do prawidłowego 

funkcjonowania w społeczeństwie; 

•Eliminowanie przyczyn i przejawów utrwalonych 

zaburzeń zachowania utrudniających dziecku 

realizację zadań życiowych; 

•Zapewnienie opieki wychowawczej; 

•Tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w 

nauce; 

•Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

wychowanków; 

•Zapewnienie możliwości spożywania posiłku; 

•Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom; 

•Wdrażanie do prawidłowego pełnienia ról 

społecznych; 

•Propagowanie aktywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

Wprowadzenie specjalistycznych form pracy takich 

jak : socjoterapia , arteterapia, warsztaty teatralne . 
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Fundacja Pomocy Dzieciom i 

Rodzinie HORYZONT 

Prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego- Świetlicy środowiskowej 

– „Narnia”. 

 

44 994,79 zł zakładane cele zrealizowano  po przez  : 

 

•Łagodzenie niedostatków wychowawczych w 

rodzinie; 

•Przystosowanie dzieci do prawidłowego 

funkcjonowania w społeczeństwie; 

•Eliminowanie przyczyn i przejawów utrwalonych 

zaburzeń zachowania utrudniających dziecku 

realizację zadań życiowych; 

•Zapewnienie opieki wychowawczej; 

•Tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w 

nauce; 

•Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

wychowanków; 

•Zapewnienie możliwości spożywania posiłku; 

•Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom; 

•Wdrażanie do prawidłowego pełnienia ról 

społecznych; 

•Propagowanie aktywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

Wprowadzenie specjalistycznych form pracy takich 

jak : socjoterapia , arteterapia, warsztaty teatralne . 
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Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży SERCE 

DLA SERCA 

„Jestem i mam do tego prawo„ – 

wsparcie rodziny w procesie 

wychowania i opieki nad dzieckiem 

w placówce wsparcia dziennego 

„Serce dla Serca”. 

 

70 000,00 zł 

 

Wykorzystanie czasu wolnego uczniów przed i po 

zajęciach lekcyjnych. 

Uwalnianie nagromadzonej energii 

Uwalnianie nagromadzonych emocji 

Modelowanie nieagresywnych zachowań 

Rozwijanie empatii 

Umiejętność krytycznego spojrzenia na zachęcanie 

do picia, brania narkotyków, złego, nieetycznego  

zachowania. 

Unikanie dehumanizacji relacji międzyludzkich 

(obniżanie wartości czynów). 

Umiejętność wskazywania przez dzieci skutków 

nadużywania alkoholu; 

Wykorzystanie czasu wolnego dzieciom i 

młodzieży. 

Propagowanie zdrowego stylu życia. 

Wzmocnienie u wychowanków postaw pożądanych 

i społecznie akceptowanych 

Pomaganie wychowankom w budowie własnej 

hierarchii wartości 

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych 

Rozwijanie dojrzałej odpowiedzialności oraz 
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Chrześcijańska Służba 

Charytatywna 

Organizacja czasu wolnego dzieci i 

młodzieży w świetlicy 

środowiskowej GARAŻ. 

 

65 000,00 zł Podczas realizacji zadania zadbano o rozwój 

psychofizyczny podopiecznych. Budowaliśmy w 

naszych beneficjentach poczucie własnej wartości i 

wiary w ich własne siły i możliwości.  Dzieci i 

młodzież w okresie szkolnym miała możliwość 

nadrobienia zaległości, uczestniczenia w 

korepetycjach, zajęciach kompensacyjnych, 

natomiast w czasie wolnym jak i czasie wakacji 

miały możliwość uczestniczenia w różnych formach 

zajęć organizowanych przez wychowawców a także 

brały udział w wyjściu do kina oraz na częste 

zajęcia sportowe na wyspę Bolko, do parku 

Nadodrzańskiego, na plac zabaw, na basen itp.  

Poprzez organizację różnorodnych zajęć 

propagowaliśmy wśród podopiecznych 

alternatywne formy spędzania wolnego czasu i 

zdrowy styl życia bez używek. Formą nagrody za 

dobre zachowanie były wspólne wyjścia do 

lodziarni, gdzie uczyliśmy się savoir-vivre i 

zachowania przy stole. Dzięki dalszej współpracy 

ze studentami Koła Naukowego Pracowników 

Socjalnych dzieci i młodzież brały udział w 
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zwierciadło–program opiekuńczo-

wychowawczy,  korekcyjno-

kompensacyjny, logopedyczny, 

socjoterapeutyczny, 

psychoterapeutyczny               

i profilaktyczny dla dzieci z dzielnicy 

Nowa Wieś Królewska w Opolu –

Placówka Wsparcia Dziennego 

Fabryka Marzeń. 

 

50 000,00 zł 

 

 Osiągnięte rezultaty: 

 Stworzenie uczestnikom zajęć bezpiecznego 

miejsca spotkań, zabaw i nauki 

 Wdrożenie do uczestników do 

przyjmowania pozytywnych i 

akceptowanych postaw oraz  zachowań 

 rozwój umiejętności i zdolności 

poznawczych dziecka poprzez bliski kontakt 

ze sztuką oraz naturą 

 Zwiększenie kreatywności i samodzielności 

dzieci uczestniczących w zajęciach 

 Udzielenie specjalistycznego wsparcia i 

opieki dzieciom, a także ich rodzinom 

 Podniesienie poziomu  i jakości 

posiadanych przez dzieci umiejętności 

oraz zdolności poznawczych 

 Wyrównanie szans edukacyjnych 

uczestników zajęć 

 Skorygowanie dysfunkcji i zaniedbań w 

sferze poznawczej, emocjonalnej oraz 

społecznej 

 Podniesienie jakości funkcjonowania dzieci 
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Stowarzyszenie IMMACULATA Dobre Cegiełki’14-15 

 

70 000,00 zł 

 

 Otoczenie 50 dzieci i młodzieży z terenu 

Miasta Opola profilaktyką antyalkoholową 

 Systematyczne dożywianie 50 beneficjentów 

 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, 

 Nabycie przez wychowanków umiejętności 

planowania i aktywnego spędzania czasu 

wolnego, 

 Obniżanie zjawiska wykluczenia 

społecznego, 

 Pomoc dzieciom i ich rodzinom zagrożonym 

patologiom alkoholizmu, 

 Wytworzenie w beneficjentach postawy 

zdrowego życia bez używek, 

 Podniesienie samooceny i zdolności 

intrapersonalnych dzieci i młodzieży, 

 Zwiększenie umiejętności komunikacji 

interpersonalnej, 

 Zdobycie umiejętności konstruktywnego 

pokonywania barier w rozwoju bez 

uciekania się do środków uzależniających, 

 Nabycie umiejętności związanych z 

umiejętnym rozwiązywaniem konfliktów, 
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16. Promocja Miasta Opola 

 

Ilość konkursów w danym obszarze – 1 

 

Podmiot realizujący zadanie 

 

Nazwa zadania 

 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji w PLN 

 

Efekty zadania 

 

Stowarzyszenie Kulturalne 

Opole 

Opole Songwriters Festival 2015 20 000,00 zł W ramach projektu odbyło się 6 koncertów w 

trakcie, których wystąpili artyści z Polski i 

zagranicy. Szacowana liczba odbiorców zadania 

10 000 osób ( w tym publiczność festiwalu oraz 

odbiorcy materiałów audiowizualnych – streaking 

koncertów w Internecie. 
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Stowarzyszenie Kulturalne 

Opole 

Modernizacja i reorganizacja portalu 

Kulturalne Opole – lokalnego 

informatora kulturalnego 

10 000,00 zł Stworzono mapę strony, projekt, zainstalowano 

system CMS i dodatkowe moduły. Umieszczono 

stronę na serwerze. Skompletowanie redakcji 

pracującej nad funkcjonowaniem strony 

internetowej. 

Stowarzyszenie Opolski 

Projektor Animacji 

Kulturalnych OPAK 

OP:MURAL 15 000,00 zł Przybliżono mieszkańcom miasta temat street 

art’u . Przygotowano warsztaty tematyczne. 

Stworzono na fasadzie kamienicy 

wielkoformatowy mural. 

Polskie Stowarzyszenie 

Perkusyjne 

I Opolski Mix Kultury 20 000,00 zł Zrealizowano koncerty, warsztaty, pokazy oraz 

wydarzenia sportowo – rekreacyjne. W projekcie 

udział brały dzieci, młodzież i osoby dorosłe. 

Polskie Stowarzyszenie 

Perkusyjne 

XXIV Międzynarodowy Festiwal 

DRUM FEST 

160 000,00 zł W ramach projektu odbyło się 14 koncertów, 6 

warsztatów instrumentalnych, 3 konkursy 

perkusyjne. Konkurs Marimbowy i Wibrafonowy, 

do którego zgłosiło się 30 uczestników z różnych 

krajów. 
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Fundacja Ars Activa Festiwal Muzyka Sakralna Krajów 

Wyszehradzkich w Opolu 

6 000,00 zł W ramach projektu odbyły się prelekcje, 

warsztaty oraz szereg koncertów muzyki sakralnej 

w kościołach w Opolu i w Filharmonii Opolskiej. 

Stowarzyszenie Teatr Tańca i 

Ruchu z Ogniem Mantikora 

Region Kultury 19 000,00 zł Przeprowadzono dwie imprezy kulturalno – 

edukacyjne w trakcie, których zaprezentowano 

kulturę, folklor oraz historie regionu.  

Zorganizowano serię warsztatów tematycznych. 

Przygotowano i zaprezentowano prelekcje 

tematyczne. 

 

Tryb pozakonkursowy 

 

Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota 

wykorzystanej 

dotacji w PLN 

 

Efekty zadania 

 

Pracownia Rozwoju 

Osobistego Opole 

„Smak życia – reakcje na dopalacze 

 

10 000,00 zł Rezultaty twarde: 

W toku realizacji programu osiągnięto 
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pl. Oleandrów 8 BOP.525.4.2015 następujące rezultaty: 

 przygotowano 10 realizatorów (lokalnych 

profilaktyków) programu „Smak życia czyli 

debata o dopalaczach”; 

 zrealizowano program profilaktyki 

uniwersalnej „Smak życia czyli debata o 

dopalaczach” w 40 klasach szkolnych z 7 

opolskich placówek oświatowych – wzięło w 

nim udział łącznie 865 uczniów. 

Rezultaty miękkie: 

 zwiększenie kompetencji zawodowych 

realizatorów programów profilaktycznych, 

terapeutów uzależnień; 

 zwiększenie wiedzy uczestników o 

zagrożeniach związanych z „dopalaczami” i 

innymi substancjami psychoaktywnymi; 

 zwiększenie ostrożności uczestników w 

sytuacjach umożliwiających „branie” tzw. 
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dopalaczy; 

 wzmocnienie postawy negatywnej w 

doniesieniu do używania „dopalaczy”; 

 wzmocnienie postaw prozdrowotnych; 

 wzmocnienie kompetencji społecznych 

młodzieży szczególnie w obszarze zachowań 

rówieśniczych. 

 

Fundacja „PRO LEGE”  

45 – 077 Opole  

ul. Korfantego 2 

„Wolny od uzależnień. Stop 

dopalaczom. BOP.525.5.2015 

6 700,00 zł 1. Kształtowanie pozytywnych wzorców 

zachowań zmierzających do unikania zachowań 

ryzykownych, a w szczególności do ograniczenia 

alkoholizmu, narkomanii oraz nikotynizmu 

wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 

2. Wskazanie alternatywnych możliwości 

spędzania czasu wolnego, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na podnoszenie sprawności 

fizycznej i prowadzenie prozdrowotnego stylu 

życia. 
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3. Zainteresowanie problematyką związaną z 

bezpieczeństwem osobistym i społecznym, 

wskazanie możliwości aktywizacji własnego 

środowiska szkolnego. 

4. Rozwijanie postaw prospołecznych z 

nastawieniem na pomoc osobom 

potrzebującym. 

5. Zachęcenie do rozwijania własnych 

zainteresowań i nabywania nowych 

umiejętności w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy. 

Wojewódzki Towarzystwo 

Walki z Kalectwem  

45 – 023 Opole  

ul. Św. Wojciecha 5 

 

„Wigilia osób niepełnosprawnych 

Opole 2015” 

BOP.525.7.2015 

10 000,00 zł 

 

Zmobilizowanie osób niepełnosprawnych do 

wyjścia z ich mieszkań. 

Zintegrowanie osób niepełnosprawnych jako 

grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym 

Umożliwienie przełamywania barier fizycznych i 

psychicznych w podejmowaniu aktywności 

społecznej. 
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Wzmacnianie i rozwijanie współpracy z innymi 

organizacjami działającym na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz z władzami  

samorządowymi województwa i miasta. 

KS „GWARDIA” Opole 

ul. Kowalska 2 

„Programy profilaktyczne w 

zakresie organizacji czasu wolnego 

dzieci i młodzieży stanowiące 

alternatywę wobec używania 

substancji psych e oaktywnych, w 

tym prowadzenizajęć sportowo – 

rekreacyjnych – Projekt Mini 

Handball Liga 2015” 

BOP.525.8.2015 

10 000,00 zł Osiągnięto wszystkie zakładane rezultaty: 

 zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i 

młodzieży z terenu miasta Opola. 

 profilaktyka uzależnień, ze szczególnym 

uwzględnieniem środków psychoaktywnych. 

 wzrost liczby bezpośrednich beneficjentów 

zadania. 

 promocja zdrowia poprzez zainteresowanie 

uprawianiem piłki ręcznej. 

 Rozwijanie i nawiązywanie kontaktów 

interpersonalnych pomiędzy uczestnikami  

zadania. 

podniesienie poziomu sportowego oraz 

poprawa zdrowia i kondycji wśród jego 
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uczestników 

Pracownia Rozwoju 

Osobistego Opole  

pl. Oleandrów 8 

„Szkolenie z zakresu tworzenia 

Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii” 

BOP.525.10.2015 

10 000,00 zł Bezpośrednim, wymiernym efektem szkolenia 

jest opracowany „Miejski Program 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Opola 

na lata 2016 -2020”. Dokument stanowi 

załącznik do niniejszego sprawozdania. 

 

Rezultaty miękkie związane są z podniesieniem 

poziomu wiedzy uczestników szkolenia w 

obszarze przeciwdziałania narkomanii: 

 uzyskanie niezbędnej wiedzy merytorycznej 

dot. tematyki zapobiegania i ograniczania 

skutków narkomanii; 

 dostarczenie wiedzy dot. analizy i diagnozy 

sytuacji lokalnej, planowania programów oraz 

działań; 

 poznanie wskazówek dot. wdrażania, 

monitorowania oraz oceny programów. 



178 
 

 

Fundacja „krakOFFska 36” 

Opole   

 ul. Krakowska 36 of 

„Dzień Ziemi 2015” 

BOP.525.12.2015 

5 819,19 zł „Dzień Ziemi 2015” - projekt pozwolił 

uczestnikom na aktywne działania 

proekologiczne, a dzięki warsztatom umożliwił 

na praktyczną edukację w zakresie zdrowego 

odżywiania (warsztaty kulinarne), upcyklingu 

(warsztaty „Życie rzeczy 

 dla dzieci i dorosłych), ekosensoryki (animacja 

dla dzieci prowadzona przez przedszkole 

Ekożabka). Istotnym elementem zadania była 

promocja inicjatyw obywatelskich i działań 

podejmowanych przez organizacje pozarządowe 

w Opolu na rzecz ochrony środowiska, pomocy 

zwierzętom czy dostępu do ekologicznej 

żywności. 

Uczestnicy poznali działania proekologiczne 

opolskich organizacji pozarządowych (Fundacja 

krakOFFska 36, Fundacja Pomocna 1, Fundacja 
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Azyl Nadziei, Stowarzyszenie Rowerowe Piasta 

Opole)  i grup nieformalnych (Rowerowa Masa 

Graficzna, opolska kooperatywa spożywcza) oraz 

mogli wesprzeć ich działalność (poprzez 

przekazanie używanej odzieży dla 

potrzebujących czy zakupy w komisie 

społecznym Graciarnia). 

Warsztaty upcyklingowe „Życie rzeczy” 

umożliwiły promocję idei upcyklingu (twórczego 

przetwarzania surowców wtórnych) i reusingu 

(ponownego użytkowania danej rzeczy). 

Uczestnicy poznali różne techniki i sposoby 

ponownego wykorzystania i przetwarzania 

drewnianych palet, kartonu, czy ubrań. 

 

Fundacja Międzypokoleniowa 

CZAS  Centrum Zdrowia 

Aktywnego Seniora 

„Wydanie Gazety Senior w Opolu” 

BOP.525.18.2015 

 

9 250,00 zł Gazeta znacznie przyczyni się do poprawy 

jakości życia i trwałym skutkiem będzie 

aktywizowanie grupy osób 50 + oraz 
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45 – 534 Opole  

ul. Gajcego 5 

oddziaływanie na większe zaangażowanie 

społeczne. Gazeta informuje o różnych formach 

aktywności , dzięki czemu senior nie pozostanie 

w domu, nie pogrąży się w chorobie, 

niejednokrotnie po przeczytaniu Informacji 

weźmie aktywny udział w proponowanych 

wydarzeniach. 

 

Międzyszkolnego Klubu 

Sportowego „ZRYW”  

45-263 Opole  

45-264 ul. Mjr. Hubala 2 

„Udział zawodników MKS ZRYW 

Opole w zawodach pływackich 

odbywających się w miastach 

partnerskich Opole – Poczdam 

(Niemcy)” 

BOP.525.19.2015 

5 400,00 zł 

 

 

Zgłoszono do udziału w zawodach 10 

najlepszych zawodników i zawodniczek  z 

roczników 1997-2003. Trenerzy i opiekunowie 

nawiązali kontakty ze swoimi odpowiednikami 

w Poczdamie na rzecz dalszych wspólnych 

działań sportowych. Promowano miast Opole 

podczas międzynarodowych zawdów  

Internattionales Potsdamer Pokalmeeting Alter 

Fitz 2-3 Maja 2015. 

Fundacja „Aktywni – „Dzień bez Samochodu – promocja 10 000,00 zł Imprezy plenerowe, jazdy rykszą, wykłady i 



181 
 

Kreatywni” 

Opole ul. Sienkiewicza 20 

pojazdów ekologicznych. Plener i 

wykłady dla szkół i mieszkańców 

Opola” 

BOP.525.20.2015 

 

 

prelekcje, promocja Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu cieszyła się dużym 

zainteresowaniem. Uczestnicy w ankiecie 

zaznaczyli, żeby imprezę organizować cyklicznie 

i żeby była skierowana do wszystkich szkół. 

Adresatami imprez plenerowych byli wszyscy 

mieszkańcy Opola, na każdą imprezę przybyło 

około 4 tysiące osób tj. Piknik Rodzinny nad 

Odrą, Święto Lata. Uczestnikami szkoleń, 

prelekcji w dniach 21, 22 września  byli 

uczniowie szkół podstawowych (150) i 

gimnazjów (110). 

W trakcie wykładów w CDO przybyło 10 klas ze 

szkół podstawowych oraz 10 klas z gimnazjów. 

Pomagaliśmy Wydziałowi Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa w współorganizacji imprezy 

plenerowej na Pl. Wolności, impreza ta 

skierowana była do mieszkańców Opola i 
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turystów. Organizowaliśmy jazdę rykszą i 

warsztaty jazdy na monocyklach. 

Uczestnicy imprez plenerowych dużych mogli 

przejechać się rykszą, monocyklami rowerami. 

Podwykonawcami imprez plenerowych były 

organizacje pozarządowe i instytucje, które 

chciały się pokazać i zaproponowały działania 

promujące jazdę bez samochodu. 

Jazda rykszą cieszyła się prawdziwym 

zainteresowaniem 700 osób w ciągu tygodnia. 

Zadanie poddaliśmy dużej ewaluacji, 

przeprowadziliśmy wywiady, ankiety z 

uczestnikami. 

Z zebranych materiałów jasno wynika, że jest 

duże zapotrzebowanie na edukację odnośnie 

zrównoważonego rozwoju w szkołach. 

Musieliśmy odmówić 4 szkołom uczestnictwa w 

prelekcjach ponieważ nie mieliśmy tak dużej sali 
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i catering był mniejszy zamówiony w ofercie. 

Szkoły edukują w tych tematach KMP i WORD, 

lecz ich środki finansowe i czasowe są o wiele za 

małe niż wskazują potrzeby. Tym bardziej, że 

ostatnio zmieniły się przepisy ruchu drogowego 

i młodzież z zaciekawieniem słuchała jakie ma 

uprawnienia na drodze i wokół niej. 

W tym roku podzieliliśmy zadanie na kilka 

etapów, aby wykorzystać jak najbardziej 

potencjał współorganizatorów oraz uatrakcyjnić 

mieszkańcom życie w mieście (dlatego impreza 

plenerowa w czasie wakacji) i wprowadziliśmy 

więcej form edukacyjnych do projektu.  

Oddzieliliśmy wykłady od imprezy plenerowej, 

jak było rok temu (dlatego wykłady, prelekcje 

we wrześniu jak uczniowie są już w szkołach). 

 

Fundacja Jakuba „Zawody bowlingowe” 4 000,00 zł Dzięki zaproponowanej alternatywnej formie 
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Błaszczykowskiego „LUDZKI 

GEST” 

45-231 Opole 

ul. Oleska102 

BOP.525.23.2015 

 

spędzania wolnego czasu , mieliśmy okazję 

pokazania uczestnikom zawodów iż istnieją 

ciekawsze formy dobrej zabawy bez 

konieczności spożywania napojów alkoholowych 

,co stanowi wspaniałą formę profilaktyki i 

zapobiegania problemom alkoholowym w 

formule która jest łatwo przyswajalna dla 

młodego człowieka , i samoistnie mobilizuje do 

tego aby w przyszłości potrafić samodzielnie w 

gronie rówieśników spędzać czas na dobrej 

zabawie bez alkoholu. 

Podczas turnieju zostały nawiązane kontakty 

interpersonalne  wśród uczestników. Wszyscy 

uczestnicy mieli okazję zapoznania się z 

zasadami gry uwzględniając przede wszystkim  

zasady fair-play. 

Zadanie miało ogromny wpływ na promocje 

Miasta Opola , a miłą niespodzianką dla dzieci i 
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młodzieży uczestniczącej w zawodach był 

przyjazd Pana Janusza Kowalskiego 

Wiceprezydenta Miasta Opola , który osobiście 

wręczał nagrody za udział wszystkim 

uczestnikom zawodów ,co znacząco podniosło 

rangę wydarzenia. 

 

Fundacja Instytut Trwałego 

Rozwoju 

45-057 Opole 

ul. Ozimska 4/7 

„BinOklipy 2” – Biznes i Nauka w 

Opolu 

BOP.525.25.2015 

9 750,00 zł Poprzez udział w nagraniu klipów  

uczestnicy/”aktorzy” przekazali praktyczną 

wiedzę  

nt. dobrych praktyk z zakresu innowacyjności i 

transferu nowoczesnych technologii oraz 

współpracy: Biznes – Nauka, jako elementu 

rozwoju przedsiębiorczości w opolskich 

firmach. Poprzez promocję w kanałach 

przekazu społecznego, zagadnienie 

przedsiębiorczości, innowacyjności i transferu 

nowoczesnych technologii i współpracy: 
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Biznes – Nauka zostało szeroko 

rozpowszechnione w nietuzinkowy sposób – 

każdy zainteresowany bez wychodzenia z 

domu może przyjrzeć się rozwojowi opolskich 

firm i współpracy naukowców z 

przedsiębiorcami. Szeroki dostęp klipów 

wpłynął na świadomość mieszkańców Opola 

nt. kooperacji świata nauki i biznesu jako 

elementu wpływającego na powstawanie 

innowacyjnych przedsiębiorstw (start-upów, 

spin-offów). Ponadto nowopowstałe opolskie 

firmy stosujące rozwiązania innowacyjne stały 

się bardziej rozpoznawalne. Pozytywne 

przykłady kooperacji zaprezentowane w 

postaci klipów stanowią jednocześnie 

interesujący materiał promocyjny, który może 

być wykorzystywany podczas licznych 

inicjatywy i event’ów realizowanych w Opolu. 
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Stowarzyszenie „Laboratorium 

Zmiany” 

45-861 Opole 

ul. Dambonia 16 

„Startup Mixer” – platforma 

wymiany doświadczeń dla 

opolskich przedsiębiorców 

BOP.525.30.2015 

9 799 ,77 zł 1. Zostały zorganizowanie 2 spotkania pod 

nazwą Startup Mixer. W wydarzeniach wzięły 

udział łącznie 183 osoby, co oznacza, że 

założony cel został przekroczony o 13 

uczestników, czyli zrealizowano 114% 

zakładanego celu. 

2. Zakładany rezultat wsparcia rozwoju 

przedsiębiorczości oraz młodych firm poprzez 

stworzenie platformy wymiany wiedzy 

pomiędzy przyszłymi i młodymi 

przedsiębiorcami a ich starszymi i bardziej 

doświadczonymi kolegami został 

potwierdzony w rozmowach z uczestnikami. 

Potwierdza to także szerokie zainteresowanie 

uczestnictwem w kolejnym spotkaniu i 

zapełnianie się list zgłoszeniowych 

uczestników w coraz większym tempie. 

3. 10 młodych przedsiębiorców otrzymało 
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informację zwrotną i feedback zarówno od 

ekspertów, jak i zgromadzonych licznie 

młodych przedsiębiorców. Dzięki czemu 

rozwinęli wiedzę i pomysły dotyczące rozwoju 

własnego biznesu. 

4. Wszyscy uczestniczy spotkań uzyskali 

możliwość wymiany doświadczeń, swobodnej 

rozmowy i wymiany kontaktów zarówno z 

doświadczonymi ekspertami, jak i młodymi 

przedsiębiorcami oraz przedstawicielami 

instytucji otoczenia biznesu. 

5. Cały projekt został zaplanowany i 

przeprowadzony w taki sposób, aby dać 

uczestnikom konkretną wiedzę oraz 

możliwości pozyskania kontaktów i 

rozpoczęcia wzajemnej współpracy już od 

pierwszego wydarzenia. Zdiagnozowane przez 

organizatorów potrzeby młodych i przyszłych 
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przedsiębiorców w ramach określonych branż 

znalazły potwierdzenie w trakcie realizacji 

projektu, dzięki czemu poprzez projekt udało 

się je zaspokoić. Ponadto uczestnicy projektu 

wyrażali chęć uczestnictwa w kolejnych 

odsłonach wydarzenia w związku z czym w 

przyszłości powinny zostać zaplanowane i 

zrealizowane kolejne projekty opierające się 

na podobnej formule, co jest wskazówką dla 

organizatorów obecnego projektu oraz innych 

instytucji wspierających biznes. 

pozakonkursowy 

 

Towarzystwo Sportowe 

„Gwardia” Opole  

ul. Kowalska 2 

„Udział w Międzynarodowym 

Turnieju Judo oraz konsultacji 

treningowej w dniach 27.08 – 

01.09.2015 w mieście Alytus 

(Litwa)” 

9 600,00 zł 

 

Zawodnicy Towarzystwa Sportowego Gwardia 

Opole uczestniczyli w zawodach rangi 

Międzynarodowej, podnieśli poziom sportowy, 

rozszerzyli współprace międzynarodową w 

zakresie sportu i stosunków międzyludzkich, 
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BOP.525.32.2015 trenowali łącznie z zawodnikami z innych krajów 

takich jak Litwa, Białoruś, Węgry, , Słowacja, 

Łotwa i Estonia 

Fundacja imienia Mieczysława 

Dumnickiego Bytom ul. Prusa 

14/5 

„Polsko – Ukraińskie Spotkania 

Młodych” 

BOP.525.33.2015 

10 000,00 zł Zorganizowano wizytę studyjną młodzieży wraz 

z opiekunami z Ukrainy, w trakcie której 

promowano Opole i Uniwersytet Opolski. 

Uczestnicy wzięli udział w organizowanych przez 

swoich polskich kolegów koncercie kulturalnym, 

konferencji naukowej, zwiedzaniu centrum 

medialnego UO, spotkaniu z władzami Instytutu 

Politologii UO, rówieśnikami z kół naukowych 

oraz grillu integracyjnym. Efektem powyższego 

była wymiana opinii na temat bieżących 

wydarzeń na arenie międzynarodowej , relacji 

polsko-ukraińskich,  a także zalet studiowania  w 

Opolu. W efekcie powyższego większość 

młodych uczestników wizyty złożyła podanie o 

przyjęcia na studia UO. 
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Fundacja na Rzecz Rozwoju 

Energetyki „Zielony Feniks” 

40-514 Katowice 

ul. Ceglana 11 

Organizacja Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej „Odnawialne  

źródła energii teoria i praktyka” 

BOP.525.34.2015 

5 450,00 zł Ogólnopolska Konferencja Naukowo 

„Odnawialne źródła energii teoria i praktyka” 

była  znaczącym wydarzeniem konferencyjnym 

Tematyka konferencji oraz udział uznanych 

naukowców i praktyków był sposobnością 

omówienia problematyki OZE i budownictwa 

energooszczędnego w warunkach miasta Opola.  

Dofinansowanie Ogólnopolskiej  Konferencji 

Naukowej „Odnawialne źródła energii teoria i 

praktyka ” dało możliwość szerokiej promocji 

konferencji i poinformowania w mediach 

mieszkańców Opola, środowiska akademickiego, 

przedstawicieli nauki, gospodarki, administracji 

państwowej i samorządy terytorialne. Było to 

realizowane przez media internetowe, gazety, 

radio i telewizję lokalną. W rezultacie organizacji 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

Odnawialne źródła energii  teoria i praktyka ” 
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popularyzującej  wpływ nauki, techniki 

technologii, komercjalizacji badań i 

nowoczesnych rozwiązań ekoenergetycznych na 

prowadzenie działalności gospodarczej i 

popularyzację nowoczesnej przedsiębiorczości w 

mieście Opolu, zwiększyła się świadomość i 

uległa poszerzeniu wiedza poprzez realizację 

następujących zadań: 

Rozszerzenie  wiedzy studentów i absolwentów 

wyższych uczelni Opola w obszarze     

Odnawialnych Źródeł Energii, wykorzystaniu ich 

w praktyce m.in. w budownictwie 

energooszczędnym, w domach 

jednorodzinnych, konwersji odpadów  

komunalnych .oświetleniu. wykorzystanie 

osadów ściekowych  do produkcji biogazu”. 

 

Opolskie Stowarzyszenie Pomoc ofiarom wojny ukraińskiej 4 590,00 zł Dzięki dofinasowaniu z dotacji było możliwe 
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Rehabilitacji Neurologicznej i 

Funkcjonalnej Opole  

ul. Samborska 15 

BOP.525.37.2015 przeprowadzenie działań z zakresu rehabilitacji 

medycznej w trakcie pobytu 2 ukraińskich 

żołnierzy (ofiar wojny) w ośrodku 

rehabilitacyjnym w Opolu. 

Rehabilitacja medyczna polegała na ocenie 

lekarskiej stanu zdrowia oraz świadczeniu 

zabiegów rehabilitacyjnych . 

Nawiązano współpracy z Fundacją Ukraińską 

Nastąpiła poprawa stanu zdrowia 2 osób 

poszkodowanych w wojnie - zwiększenie ich 

samodzielnego funkcjonowania w 

społeczeństwie z uwzględnieniem sfery 

ruchowej i psychologicznej 

 

Fundacja Aktywni Kreatywni Organizacja imprezy plenerowej 

„Święto Lata” 

BOP.525.38.2015 

10 000,00 zł Po raz pierwszy organizacja imprezy plenerowej 

pn.”  Święto Lata” cieszyła się dużym 

zainteresowaniem wystawców, jak i uczestników. 

Artykuły, które ukazały się w prasie informowały 
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nas, że to wydarzenie przyczyniło się do 

promocji miasta Opola i było dużym sukcesem 

organizacyjnym.  Podczas Pikniku powstały 

strefy: 

-historyczna, w której powstał obóz rycerski i 

strefa rzemiosła. Odwiedzający mogli poznać gry 

i zabawy plebejskie, walki rycerskie i wieczorem 

uczestniczyć w fireshow, 

-  mam i małych dzieci, gdzie można było 

kupić/sprzedać używane rzeczy jak również 

hitem okazał się pokaz mody w wykonaniu 

mam, tatusiów i kobiet w ciąży. 

- powietrzna, w której odbywały się  pokazy 

pojazdów  powietrznych i lądowych, wtym 

balonu powietrznego, który przyciągnął tłumy. 

Odwiedzający mieli niepowtarzalną okazję 

wznieść się w powietrze  balonem. 

-kulturalna, gdzie powstała scena prezentująca 
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organizacje kulturalne, programy artystyczne 

opolskich artystów, taniec brzucha, rumby i 

pokaz żonglerki diabolo i wiele innych, 

-sportowa, w której dzieci, młodzież i seniorzy 

sprawdzali swoją sprawność fizyczną i szlifowali 

swoje umiejętności pod okiem 

wykwalifikowanych trenerów. 

-pojazdów, w niej znajdowało się ok. 20 

pojazdów militarnych, służb mundurowych i 

samochody polskiej myśli technologicznej z 

czasów PRL. 

Dzięki temu podziałowi pokazano różnorodność 

oferty organizacji miasta Opola i dopasowano 

się do różnych potrzeb mieszkańców Opola. 

Wszystkie atrakcje były za darmo co zwiększyło 

atrakcyjność oferty i pozwoliło uczestniczyć w 

wydarzeniu osób, które nie było stać na wyjazd i 

wypoczynek poza miejscem zamieszkania. 
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Ponieważ impreza odbyła się na zakończenie 

wakacji. Dużym powodzeniem cieszyła się strefa 

historyczna, ponieważ oprócz rozrywki w 

ciekawy sposób prezentowała dobra kulturalne i 

dziedzictwo narodowe. Osoby, które odwiedziły 

strefę, przeniosły  się w czasy średniowiecza 

gdzie poznały tajniki rzemiosła, poznawały 

zaginione rzemiosła i życie codzienne ludzi 

żyjących w tamtej epoce.  Na terenie imprezy  

znajdowały się również dwa duże namioty, a w 

nich malowanie twarzyczek, rękodzieła w formie 

łańcuszków i bransoletek na rękę, medytacja i 

kącik wyciszenia. 

Impreza była sukcesem także logistycznym, gdyż 

dwie instytucje (CDO, Fundacja Aktywni-

Kreatywni) w sposób wzorowy przeprowadziły 

promocję, pozyskały 30 współwykonawców, 30 

wolontariuszy. Niski nakład finansowy imprezy 
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tj. 10.000 z dotacji + 15 000 zł na organizację z 

CDO, dał nam imprezę masową na kilka tysięcy 

osób, gdzie koszt bez współpracy z III sektorem , 

wolontariuszami i wystawcami hobbystami 

wyniósłby dwa razy więcej. Promocja udała się 

dzięki plakatom rozwieszonych na klatkach 

opolskich osiedli, na terenie Opola i gmin 

ościennych, promocją na portalach 

społecznościowych z i przede wszystkim 

wywiadach na żywo w opolskich mediach z 

wyszczegółowieniem największych atrakcji, co 

przyciągnęło ponad 3 tysiące osób podczas 

trwania Święta Lata. Impreza powinna na stałe 

zapisać się w kalendarzu imprez miejskich, tym 

bardziej, że w miejscu imprezy w 2016 roku 

pojawiła się nowa infrastruktura, skrzynki z 

prądem i oświetlenie, co zmniejszy koszty 

organizacji. 
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Stowarzyszenie Strategia 

45 – 221 Opole  

ul. Chabrów 28/14 

„Profilaktyka tzw. „dopalaczy” w 

szkołach” 

BOP.525.39.2015 

5 100,00 zł 

 

 

Przygotowano i zrealizowano szkolenia dla 

pedagogów i psychologów  pracujących w 

instytucjach oświatowych miasta Opola. 

Dostarczenie młodym ludziom podstawowych 

informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń 

wynikających z ich używania, zwiększyło ich 

ostrożność i zmniejszyło otwartość na kontakty z 

tymi produktami. Dzięki odpowiednio dobranej 

konstrukcji scenariusza programu, (zastosowana 

tu metoda krótkiej interwencji profilaktycznej) 

umożliwiła twórcze wykorzystanie dysonansu 

poznawczego uczestników związanego z nową 

wiedzą i oceną ich zachowań ryzykownych. 

Zwiększono wiedzę uczestników o zagrożeniach 

związanych z tzw. dopalaczami i innymi 
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substancjami psychoaktywnymi, a zwłaszcza 

wiedzy o kontekście psychospołecznym tego 

rodzaju zachowań (tzw. dopalacze jako zjawisko 

marketingowe); 

Uwrażliwiono młodzież na dokonywane przez 

nich wybory w wieku dorastania: zwiększono ich 

ostrożność na sytuacje umożliwiające „branie” 

tzw. dopalaczy (zabawy, dyskoteki, spotkania 

młodzieżowe); dokonano klaryfikacji poglądów i 

wzmocnienie postawy negatywnej w odniesieniu 

do używania tzw. dopalaczy, zmniejszono 

zainteresowanie ewentualnym używaniem tzw. 

dopalaczy uzyskując od uczestników deklaracje 

zachowań prozdrowotnych w przyszłości; 

Młodzież nabyła większą wiedzę dot. wszelkich 

skutków eksperymentowania z narkotykami. 

Wyposażono młodzież w zachowania asertywne 

wobec „dopalaczy”. 
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Zmotywowano młodzież do podejmowania 

alternatywnych zachowań, społecznie 

akceptowanych, nastąpiło wzmocnienie postaw 

prozdrowotnych w szerszym zakresie, j.w. (inne 

substancje psychoaktywne, zachowania 

ryzykowne); 

 

Stowarzyszeniem na Rzecz 

Ludzi Uzależnionych „To 

człowiek” 

Program z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii „RAZEM” 

CDO.525.1.2015 

7 510,00 zł Nastąpiła widoczna poprawa jakości życia osób 

uzależnionych oraz rodzin osób uzależnionych, 

które brały udział w zajęciach. Nastąpił powrót 

do społeczeństwa osób uzależnionych oraz 

zredukowano szkody społeczne wynikające z 

działania osób uzależnionych. 

W ramach zadania osiągnięte zostały również 

rezultaty miękkie. 

Monitoring  rezultatów: 

Z obserwacji zajęć, przeprowadzonych 

wywiadów indywidualnych i grupowych (w 
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formie rozmowy) oraz obserwacji pracy grupy 

wywnioskować można, że nastąpił wzrost 

zakładanych rezultatów miękkich. Z wywiadów i 

obserwacji wynika, że: 

-  u uczestników zadania nastąpił wzrost 

pewności siebie 

- u uczestników zadania nastąpił wzrost 

umiejętności odmawiania zażywania środków 

psychoaktywnych 

-  u uczestników zadania, rodzin osób 

uzależnionych, nastąpił wzrost umiejętności 

rozpoznawania 

uzależnienia od narkotyków i środków 

psychoaktywnych 

- u uczestników zadania nastąpił rozwój 

umiejętności planowania własnego życia 

wolnego od 

narkotyków 
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-  u uczestników zadania, rodzin osób 

uzależnionych, nastąpił wzrost umiejętności 

radzenia sobie 

w sytuacjach kryzysowych 

- monitoring rezultatów prowadzony był 

również w oparciu o listy obecności. Listy 

obecności w 

związku ze specyfiką problemu pozostają do 

wglądu w siedzibie Stowarzyszenia. 

Zakon Braci Mniejszych 

(Franciszkanów) Prowincji 

Wniebowzięcia NMP w Polsce, 

Dom Zakonny w Opolu 

 pl. Wolności 2 

Punkt wydawania posiłków dla osób 

w trudnej sytuacji życiowej 

 

CDO.525.3.2015 

9 900,00 zł Celem socjalnej posługi Zakonu Braci 

Mniejszych względem ubogich było okazanie 

miłosierdzia poprzez - w tym konkretnym 

przypadku - nakarmienie głodnych ciepłą strawą 

w godnych warunkach. 

 

Opolski Zarząd Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża   

45 -  019 Opolu  

Senior na Jarmarku 

Bożonarodzeniowym 

CDO-ROP.525.5.2015 

10 000,00 zł  zwiększone zostało uczestnictwo osób w wieku 

senioralnym w życiu społecznym 

 zmniejszona została marginalizacja osób w 
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ul. Krakowska 51 

 

wieku senioralnym, 

 polepszeniu uległa samoocena osób starszych, 

które brały udział w przygotowaniach i 

występach podczas jarmarku, 

 poprawiony został wizerunek osób starszych, 

jako osób samodzielnych, wartościowych, 

angażujących się w życie społeczne, 

 seniorzy nawiązali nowe znajomości, 

 rozwinięte zostały zdolności manualne, które 

przyczyniły się do utrzymania prawidłowej 

sprawności, 

polepszona została integracja 

międzypokoleniowa. 

Stowarzyszenie Opolskie Lamy „Teraz KINO! Rodzinne spotkania 

filmowe” 

CDO-ROP.525.000004.2015 

5 000,00 zł Pokazy filmowe dla rodzin połączone z 

warsztatami plastycznymi. 

Fundacja PRODESTE „Mam autyzm, jestem turystą…” 

BOP.525.17.2015 

8 718,26 zł Wycieczki po Opolu zorganizowane dla 

podopiecznych fundacji, wraz z opiekunami. 

 


