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STOWARZYSZENIE OPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH 
(OCWIP) 

 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2017 ROK 

 

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jest niezależną organizacją pozarządową 
działającą na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o zasady dialogu, demokracji  
i pomocniczości. 

Naszą aktywność kierujemy do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw 
nieformalnych działających na rzecz zaspokajania potrzeb lokalnych. 

Inicjujemy, animujemy, wspieramy zmiany społeczne. 

Naszym celem jest wspieranie organizacji pozarządowych poprzez usługi takie jak, m.in:  

→ gromadzenie, aktualizację i upowszechnianie  informacji niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania organizacji pozarządowych, 

→ prowadzenie usług doradczych z zakresu zarządzania organizacją, pisania projektów, 
 problemów występujących w codziennym funkcjonowaniu organizacji, 

→ prowadzenie szkoleń,  

→ współpracę z administracją publiczną poprzez inicjowanie procesów tworzenia lokalnego 
prawa regulującego zasady współpracy organów administracji z organizacjami pozarządowymi  
i inicjatywami obywatelskimi. 

1. Dane organizacji 

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych OCWIP 
ul. Damrota 4/ 35-36, 45-064 Opole 
KRS: 0000251336 (data wpisu: 20.02.2006) 
NIP: 754-28-54-541 
REGON: 160063918 
 
Biuro:                                              
ul. Ks. K. Damrota 4/35-36                       
45-064 Opole                                              
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Zarząd w 2017 r.: 
→ Tomasz Kosmala – prezes zarządu  
→ Alicja Gawinek – wiceprezes zarządu 
→ Katarzyna Golik – sekretarz zarządu  

 
 

Komisja Rewizyjna: 
→ Jarosław Duszak – przewodniczący komisji rewizyjnej  
→ Patrycja Wedler – członkini komisji rewizyjnej  
→ Wojciech Witoń – członek komisji rewizyjnej  

 
 

Cele statutowe stowarzyszenia: 

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

2. Działalność charytatywna; 
3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
4. Działalność na rzecz mniejszości narodowych; 
5. Ochrona i promocja zdrowia; 
6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
7. Działania w zakresie zwalczania bezrobocia; 
8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie 
zagrożeniu wykluczenia społecznego; 

9. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet  
i mężczyzn; 

10. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
12. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 
13. Działalność badawcza; 
14. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;  
15. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; 
16. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
17. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;  
18. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;  
19. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działania wspomagające rozwój demokracji;  
20. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami;  
21. Promocja i organizacja wolontariatu; 
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22. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 
pozarządowe w zakresie określonym w pkt 1-21. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wszelkie formy dozwolone prawem, w szczególności: 
 

1. Zorganizowanie i prowadzenie biur; 
2. Prowadzenie poradnictwa i konsultacji; 
3. Prowadzenie placówek oświatowych; 
4. Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami Stowarzyszenia; 
5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących 

kwalifikacje przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz inicjatyw 
społecznych działających w sferze społecznej; 

6. Organizowanie, a także udział w spotkaniach, konferencjach oraz seminariach o zasięgu krajowym       
i międzynarodowym; 

7. Diagnoza i prowadzenie stałego rozpoznawania potrzeb środowiska lokalnego pod kątem szkoleń; 
8. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie oraz publikowanie 

materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia; 
9. Tworzenie i wdrażanie programów oraz projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia; 
10. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim; 
11. Tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Polsce i Unii 
      Europejskiej poprzez organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń i in.; 
12. Prowadzenie konsultacji i działalności dla organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i osób 

fizycznych; 
13. Upowszechnianie idei ekonomii społecznej; 
14. Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej; 
15. Działania na rzecz edukacji prawnej. 

 
Zespół 2017 r.: 
 
Pracownicy etatowi: 

→ Karolina Bujak  
→ Alicja Gawinek  
→ Tomasz Kosmala  
→ Elżbieta Kucharska 
→ Magdalena Szul - Fryda 
→ Kamilla Urbańska 
→ Katarzyna Wilkos  

 
 
Wolontariusze: 
Izabela Kajstura, Katarzyna Kosmala. 
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PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ OPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH W 

ROKU 2016 W RAMACH SWOJEJ DZIAŁANOŚCI STATUTOWEJ 
 
 

 
„Kierunek FIO 2017” 
 
Realizatorzy: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Dolina Stobrawy”  
 
Okres realizacji: 1 lutego 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.    
 
Adresaci:    
 

 Organizacje pozarządowe  
 

Organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy. Wsparcie otrzymać mogą 
organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie województwa opolskiego, nie wcześniej niż 30 
miesięcy przed złożeniem wniosku, których kwota przychodu za okres ostatnich 12 zamkniętych 
miesięcy lub za okres krótszy, jeśli okres istnienia podmiotu jest krótszy, nie przekracza 25 tys. zł. 

 

 Grupy nieformalne i samopomocowe   
 

Wsparcie dla grup nieformalnych i samopomocowych w skład których wchodzić muszą nie mniej niż 
trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie, zamieszkujące na terenie 
województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku 
publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa nieformalna może zostać utworzona na 
potrzeby realizacji projektu bądź może działać przed podjęciem decyzji o realizacji wniosku.  

 
Cel:  
Celem głównym projektu „Kierunek FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji 
pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie inicjatyw, które pobudzą aktywność społeczną 
oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.  
 
Działania:   

→ mikrodotacje dla ww. odbiorców (od 3 000,00 tys. do 5 000,00 zł),   
→ wsparcie doradcze, 
→ działania edukacyjno – informacyjne,  
→ działania animacyjne, 
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Projekt finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków 
Samorządu Województwa Opolskiego.   
 
 
 
„Kierunek FIO wspierany lokalnie” 
 
Realizatorzy: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Dolina Stobrawy”  
 
Okres realizacji: 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 
 
Projekt był wkładem własnym do projektu „Kierunek FIO”  

 
Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.   
 
 
 
 
„Skuteczni w zamówieniach publicznych” 
 
Realizatorzy:  Fundacja "Merkury" – Lider Projektu, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych – Partner, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych – Partner, Stowarzyszenie na 
Rzecz Spółdzielni Socjalnych – Partner 
 
Okres realizacji: 01.05.2017 – 30.04.2018 
 
Adresaci:  
Przedsiębiorstwa społeczne działające na terenie województwa dolnośląskiego lub lubuskiego lub 
opolskiego lub wielkopolskiego. Projekt obejmuje wsparciem łącznie 174 PS, 174 osoby (104 k). 
 
Cel:  
Celem głównym projektu jest wyposażenie pracowników PS, działających w III makroregionie 
(województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie i wielkopolskie) w wiedzę i praktyczne umiejętności, 
które pozwolą na ubieganie się o zamówienia publiczne oraz przyczynią się do zwiększenia uczestnictwa 
PS w postępowaniach o zamówienia publiczne. 
 
 
 
Działania:   

→ szkolenia teoretyczne i praktyczne z pisania ofert z możliwością noclegu, zwrotu kosztów 
dojazdu i wyżywienia,  
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→ konsultacje z ekspertem w zakresie zamówień publicznych ze strony zamawiającego, np. 
urzędu gminny, 
→ indywidualne doradztwo wg potrzeb, z różnych dziedzin w zakresie opracowania oferty. 

  
Projekt jest współfinansowany  ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. 
 
   
„Senior w Akcji” 
 
Realizator: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  

Okres realizacji: 01.04.2017 – 31.12.2017 

Adresaci: 
Działania projektu skierowane są do osób zamieszkujących na terenie województwa opolskiego w wieku 
powyżej 60 lat, świadczących usługi opiekuńcze osobom potrzebującym (bądź zamierzających podjąć 
taką działalność) oraz do osób wymagających wsparcia w dostępie do usług społecznych. 
 
Cel:  
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie świadczenia pomocy nieformalnej  
na rzecz innych osób u 20 aktywnych seniorów (opiekunów grup) poprzez warsztaty  i szkolenia oraz 
zaangażowanie do współpracy mniej aktywne osoby poprzez stworzenie 10 grup samopomocowych dla 
60 seniorów. W ramach grup samopomocowych 80 osób zwiększy swą aktywność społeczną poprzez 
poszerzenie dostępu do oferty kulturalnej, rekreacyjnej, turystycznej,  edukacyjnej. Projekt ma na celu 
również stworzenie Banku Czasu Seniora, który umożliwi dzielenie się z innymi osobami swoim wolnym 
czasem i umiejętnościami. Bank Czasu stworzy możliwość wzrostu jakości życia, rozwoju, zaspakajania 
potrzeb uczestników projektu w oparciu o zasadę pomocniczości oraz wykorzysta kapitał społeczny 
tkwiący w seniorach.   
 
Działania: 

→ stworzenie 10 grup samopomocowych na terenie Województwa Opolskiego, 
→ zwiększenie aktywności społecznej członków grup samopomocowych, 
→ stworzenie Banku Czasu Seniora. 

 
 
Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020. 
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„(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i niepełnosprawnościami” 
 
Realizatorzy: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej – Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej 
 
Okres realizacji:  01.04.2016 - 31.03.2018 
 
Adresaci:  

 32 os. (16K i 16M) z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, niezatrudnione, w wieku 16-64 lata, które uczą się i/lub zamieszkują obszar woj. 
opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  

 20 os. (16K i 4M) z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
członków rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, bez względu na ich status na rynku pracy, które zamieszkują obszar woj. opolskiego 
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

 
Cel:  
Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy 32 
os. (16K i 16M) z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu 
woj. opolskiego poprzez ich rehabilitację społeczną i zawodową. 
 
Działania:  

→  indywidualne wsparcie przez trenera pracy 
→ indywidualne wsparcie psychologiczne 
→  warsztaty rozwijające kompetencje interpersonalne, organizacyjne i społeczne potrzebne na 
rynku pracy 
→  kursy i szkolenia zawodowe 
→  kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich 
dyskryminacji w życiu zawodowym i społecznym. 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 
 
 
 
 
"Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina" 
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Realizatorzy: Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą", Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia oraz 
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  
 
Okres realizacji:  01.05.2016 – 31.05.2019 
 
Adresaci:  
Osoby młode – dzieci i młodzieży, którzy ze względu ciężką sytuację w jakiej się znaleźli (dysfunkcyjne 
środowisko rodzinne i fakt umieszczenia w pieczy zastępczej) są osobami, potencjalnie zagrożonymi 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Ponadto w ramach projektu wsparciem objęte są również osoby 
z otoczenia beneficjentów ostatecznych (rodzice zastępczy, rodzice biologiczni, rodzeństwo). Niektóre 
działania będą skierowane natomiast do instytucji i organizacji jako „miejsc świadczenia usług 
społecznych”, które na co dzień pracują na rzecz wspierania rodzicielstwa zastępczego. Wszyscy 
beneficjenci projektu są mieszkańcami bądź podmiotami z terenu województwa opolskiego. 
 
Cel:  
Celem projektu jest wsparcie rodzicielstwa zastępczego poprzez realizację kompleksowych działań 
prowadzonych w kierunku wzmocnienia i rozszerzania potencjału rodzin zastępczych w województwie 
opolskim. 
 
Działania:  

→ edukacja społeczna oraz wzmocnienie potencjału rodzicielstwa zastępczego, 
→ program wsparcia dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich zastępczych 
rodziców, 
→ dwudniowe forum rodzicielstwa zastępczego w województwie opolskim; 
→ prowadzenie kompleksowego poradnictwa specjalistycznego, mediacji dla rodzin zastępczych, 
rodzin biologicznych i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. 

 
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych. 
 
 
 
 
"Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych 
województwa opolskiego" 
 
Realizatorzy: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji – Lider Projektu, Uniwersytet Opolski - 
Partner, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Partner.  
 
Okres realizacji:  01.07.2017 – 31.07.2019 
 



                                            
                                           

ocwip.pl 
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

ul. Damrota 4/36, 45-064 Opole,  
tel.: 77 441 50 25, fax: 77 441 50 25 w.103  

e-mail: biuro@ocwip.pl, www.ocwip.pl 
NIP 754-28-54-541  REGON 160063918 

Konto: BRE BANK S.A. O/Opole  59 1140 1788 0000 5092 9200 1001 

9 

Adresaci:  
Projekt zakłada wsparcie 107 szkół podstawowych i 5000 uczniów uczęszczających do tych szkół na 
terenie województwa opolskiego – poza terenem Aglomeracji Opolskiej oraz nie mniej niż 413 
nauczycieli z tego samego obszaru. 
 
Cel:  
Celem projektu jest to wzmocnienie słabszych obszarów wiedzy i kompetencji kluczowych oraz 5000 
uczniów szkół podstawowych, połączone ze wzrostem kompetencji i kwalifikacji 413 nauczycieli ze szkół 
podstawowych województwa opolskiego (poza ter. aglomeracji opolskiej) poprzez kompleksowe 
wsparcie obejmujące realizację działań ukierunkowanych na wzrost kompetencji organizowanych na 
terenie szkoły jak i poza nią.  
 
Działania:  

→ zajęcia dla uczniów realizowane w pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych 
Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji, których istotą jest aktywne podejście do 
nauki i przyswajania wiedzy poprzez wykorzystanie eksperymentów i doświadczeń jako podstawy 
zainteresowania problemem, 
→ edukacyjna platforma doświadczeń i eksperymentów. Platforma projektowa przeznaczona jest 
dla nauczycieli prowadzących zajęcia w szkole. Publikowane na niej będą scenariusze zajęć, 
opracowania nauczycielskie, wyniki badań i doświadczeń pracowni eksperymentalnych 
przeprowadzanych przez uczniów, opisy urządzeń, pomocy dydaktycznych i materiałów 
wspierających zajęcia pozalekcyjne, 
→ zajęcia edukacyjne dla uczniów w oparciu o podstawę programową realizujących ścieżkę B 
(kompetencje społecznoemocjonalne). Prowadzone będą w OTLiA, MŚO, PNiEC/Krasiejów w 
formie warsztatów jako uzupełnienie lekcji szkolnych, z wykorzystaniem różnorodnych 
aktywnych metod pracy, w oparciu o realizację treści podstawy programowej I i II etapu 
edukacyjnego z ukierunkowaniem na rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych, 
→ zajęcia wyrównawcze (pozalekcyjne) dla uczniów, 
→ warsztaty matematyczno – informatyczne oraz warsztaty przyrodnicze dla uczniów,  
→ zajęcia pozalekcyjne dla uczniów: zajęcia kreatywnego uczenia się oraz zajęcia dotyczące 
wymarzonej firmy,  
→ warsztaty TIK dla 48 nauczycieli - wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-
informacyjnych dla e-uczenia się, 
→ kursy dla nauczycieli w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Warsztaty 
aktywizujące - poznanie alternatywnych metod pracy w obszarze pedagogiki otwartej i nauczania 
przyjaznego mózgowi (neurodydaktyka) w aspekcie rozwijania kompetencji społecznych na rzecz 
edukacji dla zrównoważonego rozwoju,  
→ studia podyplomowe z zakresu neuronauk i kwalifikacji pedagogicznych dla 40 nauczycieli 
→ zajęcia z zakresu kompetencji obywatelskich. 

 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji – Wsparcie kształcenia ogólnego - Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
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„Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016–2018” 
 
Realizatorzy:  
Muzeum Śląska Opolskiego – Lider Projektu 
Województwo Opolskie – Partner Strategiczny  
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu – Partner Strategiczny 
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Partner Strategiczny 
Opolski Projektor Animacji Kulturalnych – Partner Strategiczny 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – Partner Strategiczny 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu – Partner Strategiczny 
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera – Partner Strategiczny 
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – Partner Strategiczny 
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu – Partner Strategiczny 
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Partner Strategiczny 
Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu – Partner Strategiczny 
Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim – Partner Strategiczny 
Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach – Partner Strategiczny 
Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem – Partner Strategiczny 
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku – Partner Strategiczny 
Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu – Partner Strategiczny 
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie – Partner Strategiczny 
Kuratorium Oświaty w Opolu – Partner Strategiczny 
 
Okres realizacji:  2016 - 2018 
 
Adresaci:  
Adresatami projektu są przedstawiciele sektora kultury, edukacji, organizacji pozarządowych i władz 
Samorządowych oraz dzieci i młodzież zamieszkująca na terenie województwa opolskiego.  
 
Cel:  
Celem projektu jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania 
kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi 
podmiotami sfery kultury i edukacji, w tym kuratorium oświaty, centrum rozwoju edukacji, publicznymi i 
niepublicznymi instytucjami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami kultury, organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami i osobami, działającymi na polu edukacji kulturowej w naszym 
województwie, a także władzami samorządowymi. 
 
Działania:  
→ stworzenie platformy faktycznej współpracy (merytorycznej, organizacyjnej i finansowej) pomiędzy 
sferami kultury i edukacji (zarówno formalnymi, jak i nieformalnymi) oraz władzami samorządowymi,  
→ pogłębienie współpracy osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową, 
→ wzmacnianie edukacji ustawicznej w sektorze edukacji kulturowej, w szczególności wśród dzieci i 
młodzieży, 
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→ zintegrowanie lokalnych podmiotów, działających w obszarze edukacji kulturowej, 
→ propagowanie wdrażania różnorodnych form edukacji kulturowej, 
→ zbudowanie komplementarnej oferty edukacyjno-kulturalnej woj. opolskiego, 
→ prowadzenie wspólnych kampanii informacyjno-promocyjnych. 
 
 
Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda 
Kultura oraz budżetu Województwa Opolskiego.  
  
 
 
 

INNE DZIAŁANIA/ WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ OPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW 
POZARZĄDOWYCH W 2017 ROKU 

 

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych było współorganizatorem Gali Opolszczyzna 
Aktywna Społecznie. 7 grudnia 2017 roku mieliśmy okazję podziękować społecznikom, wolontariuszom i 
organizacjom pozarządowym z naszego regionu. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Opolskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej i Ludowy Klub Jeździecki LEWADA 
współorganizowaliśmy to piękne i jakże ważne przedsięwzięcie podczas, którego wyłoniono Laureatów 
konkursu Barwy Wolontariatu organizowanego przez Naszą Organizacje (OCWIP) oraz konkursów 
organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: Społecznik Roku i Opolska 
Niezapominajka. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


