
Lp.
Rodzaj zadania* 

(sfera pożytku publicznego)

Numer 

zadania*

Nazwa zadania priorytetowego, na które planowane jest 

ogłoszenie otwartego konkursu ofert* 

Planowany termin 

ogłoszenia konkursu

(miesiąc)

Planowany termin 

zakończenia realizacji 

zadania

Wysokość 

środków 

przeznaczonych na 

realizację zadania 

w 2022 roku

Realizator* (departament/jednostka 

organizacyjna) odpowiedzialny za ogłoszenie i 

przeprowadzenie konkursu

Kontakt

(imię i nazwisko, nr tel., adres email do pracownika udzielającego 

informacji o konkursie)

1.

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej  - Współpraca 

interdyscyplinarna środowisk 

sportowych

10.1

 Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa młodzieży 

uzdolnionej sportowo w Systemie Sportu Młodzieżowego. 

Wspieranie szkolenia sportowego

Wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich i 

sędziowskich

 Wspieranie udziału w zawodach sportowych

 Wspieranie organizacji zawodów, rozgrywek i imprez 

sportowych w województwie opolskim

 Upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i 

grupach społecznych

 grudzień 2021 grudzień 2022 r. 2 600 000,00 zł Departament Kultury Sportu i Turystyki

Ewa Światły, Piotr Grzyb, Marta Kordzińska - Żaba;  

tel.: 77 4429 322/327 

sport@opolskie.pl;                  

2.
Nauka, szkolnictwo wyższe, 

edukacja, oświata i wychowanie
8.1

Wsparcie kształcenia ustawicznego mieszkańców województwa 

poprzez realizację EBO, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego
 styczeń 2022 grudzień 2022 6 301 084,00 zł Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Izabela Podobińska,               

77 4467 845, 

i.podobinska@opolskie.pl

3.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz 

ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego

11.1

Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa - 

działanie: 1) Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym dla 

dzieci i młodzieży, związanych z praktycznym rozpoznawaniem 

gatunków roślin, zwierząt i grzybów, siedlisk oraz budową 

schronień zastępczych dla zwierzą

 styczeń 2022 grudzień 2022 20 000,00 zł Departament Ochrony Środowiska

Kamil Nowak                                                                                                 

77 4483 276                                                                 

kamil.nowak@opolskie.pl

4.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz 

ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego

11.1

Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa - 

działanie: 2) Prowadzenie szkoleń wiedzy prawnej, w tym 

młodzieży dotyczącej ochrony przyrody, zagrożeń i dostępu do 

informacji o środowisku

 styczeń 2022 grudzień 2022 10 000,00 zł Departament Ochrony Środowiska

Kamil Nowak                                                                                                 

77 4483 276                                                                 

kamil.nowak@opolskie.pl

5.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz 

ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego

11.1

Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa - 

działanie: 3) Odtwarzanie siedlisk przyrodniczych i tworzenia 

siedlisk zastępczych
 styczeń 2022 grudzień 2022 10 000,00 zł Departament Ochrony Środowiska

Kamil Nowak                                                                                                 

77 4483 276                                                                 

kamil.nowak@opolskie.pl

6.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz 

ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego

11.1

Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa - 

działanie: 4) Prowadzenie monitoringów lub inwentaryzacji 

przyrodniczych
 styczeń 2022 grudzień 2022 60 000,00 zł Departament Ochrony Środowiska

Kamil Nowak                                                                                 

 77 4483 276                                                  

kamil.nowak@opolskie.pl

7.

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej - Liderzy 

systemu sportu młodzieżowego 

i najważniejsze wydarzenia 

sportowe

10.1

 Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa młodzieży 

uzdolnionej sportowo w Systemie Sportu Młodzieżowego. 

Wspieranie szkolenia sportowego

Wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich i 

sędziowskich

 Wspieranie udziału w zawodach sportowych

 Wspieranie organizacji zawodów, rozgrywek i imprez 

sportowych w województwie opolskim

 Upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i 

grupach społecznych

 styczeń 2022 grudzień 2022 1 400 000,00 zł Departament Kultury Sportu i Turystyki

Ewa Światły, Piotr Grzyb, Marta Kordzińska - Żaba;  

tel.: 77 4429 322/327 

sport@opolskie.pl;                  
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8.

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej -  Wspieranie 

drużyn gier zespołowych i 

isportoów motorowych w 

rozgrywkach sportowych na 

poziomie ponadregionalnym

10.1

Wspieranie udziału w zawodach sportowych

Wspieranie organizacji zawodów, rozgrywek i imprez 

sportowych w województwie opolskim
 styczeń 2022 grudzień 2022 1 400 000,00 zł Departament Kultury Sportu i Turystyki

Ewa Światły, Piotr Grzyb, Marta Kordzińska - Żaba;  

tel.: 77 4429 322/327 

sport@opolskie.pl;                  

9.

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej - Fundusze 

centralne

10.1

 Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa młodzieży 

uzdolnionej sportowo w Systemie Sportu Młodzieżowego. 

Wspieranie szkolenia sportowego

Wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich i 

sędziowskich

 Wspieranie udziału w zawodach sportowych

 Wspieranie organizacji zawodów, rozgrywek i imprez 

sportowych w województwie opolskim

 Upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i 

grupach społecznych

 styczeń 2022 grudzień 2022 300 000,00 zł Departament Kultury Sportu i Turystyki

Ewa Światły, Piotr Grzyb, Marta Kordzińska - Żaba;  

tel.: 77 4429 322/327 

sport@opolskie.pl;                  

10.

Działalność na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami

15.1

Wspieranie działań i inicjatyw realizowanych we współpracy z 

zagranicą w województwie opolskim
 styczeń 2022 listopad 2022 100 000,00 zł

Departament Współpracy z Zagranicą i 

Promocji Regionu

Iwona Sękowska,                    

tel.: 77 44 29 342, 

i.sekowska@opolskie.pl

11.A
Porządek i bezpieczeństwo 

publiczne
13.1

Wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i 

bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom województwa. 

Działania:

Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne

 luty 2022 grudzień 2022 150 000,00 zł Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Agnieszka Janus,                       

77 44 67 843, 

a.janus@opolskie.pl

11.B
Porządek i bezpieczeństwo 

publiczne
13.1

Wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i 

bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom województwa. 

Działania:

1) Wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, 

zdrowia, mienia lub środowiska w sytuacjach zagrożenia;

2) Wspieranie działań związanych z organizacją zawodów 

sportowo – pożarniczych.

 luty 2022 grudzień 2022 100 000,00 zł Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Agnieszka Janus,                       

77 44 67 843, 

a.janus@opolskie.pl

12.

Działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3, w 

zakresie określonym w pkt 

1–32a ustawy

18.2

Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego 

podmiotów Programu 

luty 2022
grudzień 2022 200 000,00 zł Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Monika Jodko,                                   

77 4467 842,    

m.jodko@opolskie.pl

13.

Działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3, w 

zakresie określonym w pkt 

1–32a ustawy

18.2

Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego 

podmiotów Programu 

luty 2022
grudzień 2022 200 000,00 zł Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Arkadiusz Głąb                                 

77 44 82 124     

a.glab@opolskie.pl 

14.
Wspieraniei upowszechnianie 

kultury i sztuki
9.1

Realizowanie inicjatyw mających na celu rozwijanie edukacji 

artystycznej dzieci i młodzieży z województwa opolskiego. 

Pomocja twórców związanych z województwem opolskim, 

realizujących projekty artystyczne na rzecz mieszkańców 

Opolszczyzny, „Kultura dla rodziny”: organizacja festiwali, 

konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, 

wystaw artystycznych i innych imprez, o zasięgu co najmniej 

regionalnym,sprzyjających rozwojowi integracji społecznej, 

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej,  Promocja i wspieranie rozwoju 

kultury mniejszości narodowych i etnicznych. Wspieranie 

aktywizacji i integracji społecznej seniorów. Wspieranie udziału 

w imprezach kulturalnych i artystycznych.

 luty 2022 grudzień 2022 1 000 000,00 zł Departament Kultury Sportu i Turystyki

Bartosz Swoboda,                                   

tel.:77 44 29 334; b.swoboda@opolskie.pl

Katarzyna Szałecka - Ptak 

77 44 29 336; k.szalecka@opolskie.pl

15.

Działalność wspomagająca 

rozwój wspólnot i społecznosci 

lokalnych

7.1

Wspieranie inicjatyw aktywizujacych społecznosci lokalne - 

wspieranie dzialań promujących dziedzictwo kulinanrne oraz 

produkty regionalne, tradycyjne i lokalne
 luty 2022 listopad 2022 150 000,00 zł Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Anna Bodzioch                              

77 44 44 109 

a.bodzioch@opolskie.pl



16. Turystyka i krajoznawstwo 12.2

Rozwój rowerowej turystyki krajobrazowej w województwie 

opolskim
 luty 2022 listopad 2022 230 000,00 zł

Departament Współpracy z Zagranicą i 

Promocji Regionu

Paweł Bliźnicki, 

tel.: 77 44 29 345 

p.bliznicki@opolskie.pl

17.
Rozwój turystyki i 

krajoznawstwa
12.1

Działalność turystyczno - krajoznawcza w Województwie. 

Rozwój produktów turystycznych i systemu informacji 

turystycznej Województwa.Promowanie walorów turystycznych 

regionu 
 luty 2022 r. grudzień 2022 650 000,00 Departament Kultury Sportu i Turystyki

Kamila Sałajczyk;                                                

tel. 774429323;                                                                                          

dks@opolskie.pl

18.
Rozwój turystyki i 

krajoznawstwa
12.1

 Ratownictwo i ochrona turystów w regionie

 luty 2022 r. grudzień 2022 150 000,00 zł Departament Kultury Sportu i Turystyki

Kamila Sałajczyk;                      

tel. 774429323;  

dks@opolskie.pl

19.

Działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3, w 

zakresie określonym w pkt 

1–32a ustawy

18.4

Wspieranie rozwoju aktywności społeczności lokalnych - 

REGRANTING

 luty 2022 grudzień 2022 150 000,00 zł Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Izabela Podobińska,               

77 44 67 845,

i.podobinska@opolskie.pl

20.

Upowszechnianie i ochrona 

wolności i praw człowieka oraz 

swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój 

demokracji

14.1

Zwiększenie świadomości mieszkańców regionu, w zakresie 

tolerancji, równości oraz różnorodności społecznej

 luty 2022 grudzień 2022 100 000,00 zł Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Monika Jodko,                                 

77 44 67 842,     

m.jodko@opolskie.pl

21.
Promocja i organizacja 

wolontariatu
16.1

Promocja i organizacja wolontariatu

 luty 2022 grudzień 2022 200 000,00 zł Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Amelia Gąsiorowska,              

77 44 67 844,   

a.gasiorowska@opolskie.pl

22.
Nauka, szkolnictwo wyższe, 

edukacja, oświata i wychowanie
8.2.

Wspieranie działań w zakresie rozwijania kompetencji 

społecznych dzieci i młodzieży
luty 2022

grudzień 2022 100 000,00 zł Departament Edukacji i Rynku Pracy

Marta Zwardoń,                       

tel. 77 44 67 83, m.zwardon@opolskie.pl; 

Wioleta Duda                                       

tel. 77 44 67 834, w.duda@opolskie.pl

23.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz 

ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego

11.3

Wspieranie działań z obszaru rolnictwa, w tym w szczególności 

na rzecz opolskich pszczół
 luty 2022 grudzień 2022 100 000,00 zł Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Małgorzarta Kowalczyk- Ciomek                                                                                       

77 44 82 111                                                                                        

m.kowalczyk@opolskie.pl

24.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz 

ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego

11.2

Wspierania działań w zakresie gospodarowania odpadami - 

wspieranie działań z obszaru edukacji w zakresie 

gospodarowania odpadami w ramach projektu 

pn. "MAMY RADY NA ODPADY" 
 luty 2022 grudzień 2022 450 000,00 zł Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 77 44 82 100

drw@opolskie.pl

25.

Działalność wspomagająca 

rozwój wspólnot i społecznosci 

lokalnych

7.1

Wspieranie inicjatyw aktywizujacych społecznosci lokalne - 

wspieranie dzialań z zakresu rozwoju wsi, w tym Programu 

Odnowy Wsi, jego uczestników i organizacji pozarządowych 

działajacych na obszarach wiejskich m.in. poprzez organizację 

spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji

 luty 2022 listopad 2022 200 000,00 zł Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tomasz Przygoda   

77 44 82 123 

t.przygoda@opolskie.pl

26.

Działalność na rzecz mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz 

języka regionalnego

4.1

Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i 

etnicznych oraz wielokulturowego charakteru województwa

 marzec 2022 grudzień 2022 200 000,00 zł Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Agnieszka Janus,                       

77 4467 843, 

a.janus@opolskie.pl

27.

Działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3, w 

zakresie określonym w pkt 

1–32a ustawy

18.1

Podejmowanie działań na rzecz profesjonalizacji i integracji 

sektora organizacji  pozarządowych oraz społeczności lokalnych 

w regionie
 marzec 2022 grudzień 2022 50 000,00 zł Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Amelia Gąsiorowska,                  

77 44 67 844,  

a.gasiorowska@opolskie.pl



28.

Działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3, w 

zakresie określonym w pkt 

1–32a ustawy

18.3

Wsparcie podmiotów Programu w zakresie wkładów własnych

 marzec 2022 październik 2022 200 000,00 zł Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Izabela Podobińska,               

77 44 67 845, 

i.podobinska@opolskie.pl

29.

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej - 

Marszałkowski Klub Sportowy

10.1

Upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i 

grupach społecznych
maj/czerwiec 2022 r. listopad 2022 500 000,00 zł Departament Kultury Sportu i Turystyki

Ewa Światły, Piotr Grzyb, Marta Kordzińska - Żaba;  

tel.: 77 4429 322/327 

sport@opolskie.pl;                  

30.

Działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3, w 

zakresie określonym w pkt 

1–32a ustawy

18.2

Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego 

podmiotów Programu 
sierpień 2022

grudzień 2022 200 000,00 zł Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Monika Jodko,                                   

77 44 67 842,     

m.jodko@opolskie.pl

31.

Działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3, w 

zakresie określonym w pkt 

1–32a ustawy

18.2

Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego 

podmiotów Programu 
sierpień 2022

grudzień 2022 200 000,00 zł Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Arkadiusz Głąb                                 

77 44 82 124     

a.glab@opolskie.pl 

32.
Wspieranie rodziny i systemu 

pieczy zastepczej 
2.2

Wsparcie rodzin i systemu pieczy zastępczej 

 grudzień 2022
styczeń 2023 r. - 

grudzień 2027 r. 
200 000,00 zł Departament Zdrowia i Polityki Społecznej 

Sylwia Mazur                                                                                                  

tel.: 77 4482 164,                                                                             

sylwia.mazur@opolskie.pl

33.
Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych
6.3

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

 kwiecień 2022 grudzień 2022

Wysokość środków 

PFRON 

przeznaczonych na 

konkurs ofert 

zostanie określona 

po przyjęciu w  

2022 roku przez 

Sejmik 

Województwa 

Opolskiego  

uchwały w sprawie 

określenia zadań z 

zakresu 

rehabilitacji 

zawodowej i 

wysokości 

środków PFRON 

przeznaczonych na 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Opolu

Agnieszka Janowska,                                                                               

tel.77 44 15 250 wew. 24,                                                      

a.janowska@rops-opole.pl 

34.
Przeciwdziałanie uzależnieniom 

i patologiom społecznym
17.1

Realizacja dla szkół ponadpodstawowych w wojeództwie 

opolskim zajęć edukacyjnych, profilaktycznych i pomocowych 

adresowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie 

profilaktyki zachowań ryzykownych  luty 2022 2022-2024

  2023 r. - 210.000 

zł;  

2024 r. - 210.000 zł

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Jacek Rusczewski                                                                            tel.77 

5416 613,e-mail                            j.ruszczewski@opolskie.pl

35.
Przeciwdziałanie uzależnieniom 

i patologiom społcznym
17.1

Realizacja dla szkół ponadpodstawowych w województwie 

opolskim zajęć edukacyjnych, profilaktycznych i pomocowych 

adresowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie 

profilaktyki zachowań ryzykownych  luty 2022 2022-2024 100.000 zł
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Pełnomocnik ds. uzależnień

Jacek Rusczewski                                                                            tel.77 

5416 613,e-mail                            j.ruszczewski@opolskie.pl

36.

Wsparcie promocji, 

upowszechniania i rozwoju 

ekonomii społecznej

3.5

Organizacja Gali "Opolszczyzna Aktywna Społecznie"

 maj 2022 listopad 2022 60 000,00 zł
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Opolu

Roman Ciasnocha                                                                                      tel. 

608490048;                                                        r.ciasnocha@rops-

opole.pl

37.
Wspieranie rodziny i systemu 

pieczy zastępczej.
2.1 

Organizacja regionalnego przedsięwziecia pn. Opolski Dzień 

Rodziny
 maj 2022 wrzesień 2022 r. 100 000,00 zł

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Opolu

Anna Pydych,                                                                                                                                  

tel. 77 44 15 250 wew. 31,                                      a.pydych@rops-

opole.pl



38.

Wsparcie promocji, 

upowszechniania i rozwoju 

ekonomii społecznej

3.5

Organizacja Opolskich Targów Ekonomii Społecznej

 maj 2022 listopad 2022 125 000,00 zł
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Opolu

Roman Ciasnocha                                                                                      tel. 

608490048;                                                          r.ciasnocha@rops-

opole.pl

39.

Pomoc społeczna, w tym pomoc 

rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych 

rodzin i osób 

1.1

Wspieranie działań  w obszarze pomocy społecznej, w tym 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

	Aktywizacja zawodowa i społeczna grup wykluczonych 

społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 

organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, 

kulturalnym oraz spotkań świątecznych

 	Wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich i 

problemowych rodzin  oraz/lub przebywających w pieczy 

zastępczej

 	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizacji 

warsztatów edukacyjnych dla dzieci Polaków zamieszkałych za 

granicą

  	Wspieranie działań w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa 

żywności osobom i instytucjom funkcjonującym w systemie 

pomocy społecznej

 maj 2022 grudzień 2022 110 000,00 zł
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Opolu

Agnieszka Janowska,                                                                               tel, 

77 44 15 250 wew. 24,                                                       

a.janowska@rops-opole.pl 

40.
Dzialalność na rzecz osób 

niepełnosorawnych 
6.2

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakadów  

aktywności zawodowej 
cały rok cały rok 769 445,00 zł Departament Zdrowia i Polityki Społecznej 

Sylwia Mazur                                                                                                  

tel.: 77 4482 164,                                                                             

sylwia.mazur@opolskie.pl

41.

Działalność na rzecz integracji i 

reintegracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

3.3

Regionalny Dzień Seniora

czerwiec 2022 październik 2022 50 000,00 zł
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Opolu

Martyna Mrukot - Kostrzycka,                                                      

 77 44 15 250 wew.30,                                               

mmk@rops-opole.pl

42.

Działalność na rzecz integracji i 

reintegracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

3.1

Aktywizacja społeczna, edukacyjna i kulturalna osób 

niesamodzielnych, w tym seniorów i osób niepełnosprawnych, 

działanie: Organizacja spotkania integracyjnego dla osób 

niesamodzielnych

luty/marzec 2022  czerwiec 2022 87 000,00 zł
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Opolu

Martyna Mrukot - Kostrzycka,                                                           77 44 

15 250 wew.30,                                                        mmk@rops-opole.pl

43. Ochrona i promocja zdrowia 5.1

Wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia 
Planowany wyłącznie tryb 

pozakonkursowy
cały rok 100 000,00 zł Departament Zdrowia i Polityki Społecznej 

Sylwia Mazur                                                                                                 

tel.: 77 4482164,  sylwia.mazur@opolskie.pl                                                                                                                                         

Aldona Stahlberger                                                    

tel.: 77 4482165  a.stahlberger@opolskie.pl   

44.

Działalność na rzecz integracji i 

reintegracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

3.1

Aktywizacja społeczna, edukacyjna i kulturalna osób 

niesamodzielnych, w tym seniorów i osób niepełnosprawnych, 

działanie: Organizacja spotkania integracyjnego dla osób 

niesamodzielnych

wrzesień 2022 grudzień 2022 87 000,00 zł
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Opolu

Martyna Mrukot - Kostrzycka,                                                                                            

77 44 15 250 wew.30,                                                                                

mmk@rops-opole.pl












