
 

 
Załącznik Programu 

współpracy Miasta Opola 

z organizacjami pozarządowymi 

i innymi uprawnionymi podmiotami 

na rok 2020 w brzmieniu nadanym 

uchwałą nr ….. Rady Miasta Opola z dnia 

30 kwietnia 2020 r. 

 

Założenia do Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami  

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020 
 

Po zmianach w dniu 30 kwietnia 2020 r. 

 

Priorytet I 
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób 

Wydział merytoryczny Wydział Polityki Społecznej 

Wydział ogłaszający 

konkurs 
Wydział Polityki Społecznej 

Cel 1 
Wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej 

Podstawa prawna 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

Finansowanie   dwuletnie 

Działania 

  

1. Wydawanie jednodaniowych gorących posiłków osobom ich pozbawionym 

2. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, na rzecz 

osób i rodzin tego potrzebujących 

Finansowanie   jednoroczne 

 Działania 

 

1. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, na rzecz 

osób i rodzin tego potrzebujących 

2. Organizowanie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla rodzin ubogich 

Beneficjenci Mieszkańcy Opola oraz podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu 

Sposób realizacji finansowy-powierzenie 

Priorytet I 
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób 

Wydział merytoryczny Wydział Polityki Społecznej 

Wydział ogłaszający 

konkurs 
Wydział Polityki Społecznej 

Cel 2 Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej 

Podstawa prawna 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 
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Finansowanie   wieloletnie 

Działania 

1. Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, przyjętych 

i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.  (umowa 

2020-2023) 

2. Prowadzenie ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi (umowa 2019 – 2021) 

Beneficjenci Mieszkańcy Opola 

Sposób realizacji finansowy-powierzenie 

Priorytet I 
Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 

Wydział merytoryczny Wydział Polityki Społecznej 

Wydział ogłaszający 

konkurs 
Wydział Polityki Społecznej 

Cel 3 Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych 

Podstawa prawna 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

Finansowanie   jednoroczne 

Działania Wsparcie osób bezdomnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych 

Beneficjenci Mieszkańcy Opola 

Sposób realizacji finansowy-powierzenie 

Priorytet II Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Wydział merytoryczny Wydział Polityki Społecznej 

Wydział ogłaszający 

konkurs 
Brak konkursu w 2020 r.  

Cel 1 Wsparcie rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci   

Podstawa prawna 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

Finansowanie   dwuletnie 

Działania 

1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 

2. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej 

3. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej 

realizowanej przez wychowawcę 

4. Prowadzenie placówek wsparcia  dziennego w formie łączonej  

Beneficjenci Mieszkańcy Opola, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży 

Sposób realizacji finansowy-powierzenie 

Priorytet III 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa 

Wydział merytoryczny Centrum Dialogu Obywatelskiego  



str. 3 

 
 

Wydział ogłaszający 

konkurs 
Centrum Dialogu Obywatelskiego  

Cel 1 Nieodpłatna pomoc prawna - 1 punkt 

Podstawa prawna 

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) 

Finansowanie   jednoroczne 

Działania Prowadzenie 1  punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 

Beneficjenci Mieszkańcy Opola 

Sposób realizacji finansowy-powierzenie 

Priorytet III 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa 

Wydział merytoryczny Centrum Dialogu Obywatelskiego  

Wydział ogłaszający 

konkurs 
Centrum Dialogu Obywatelskiego  

Cel 2 Poradnictwo obywatelskie - 2 punkty 

Podstawa prawna 

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) 

Finansowanie   jednoroczne 

Działania Prowadzenie 2 punktów poradnictwa obywatelskiego  

Beneficjenci Mieszkańcy Opola 

Sposób realizacji finansowy-powierzenie 

Priorytet III 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa 

Wydział merytoryczny Centrum Dialogu Obywatelskiego  

Wydział ogłaszający 

konkurs 
Centrum Dialogu Obywatelskiego  

Cel 3 Edukacja prawna 

Podstawa prawna 

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) 

Finansowanie   jednoroczne 

Działania 

1. Prawa i obowiązki obywatelskie 

2. Informowanie o konsultacjach społecznych 

3. Informowanie o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego 
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Beneficjenci Mieszkańcy Opola 

Sposób realizacji 

finansowy-wsparcie 

finansowy-powierzenie 

pozafinansowy 

Priorytet IV 
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

Wydział merytoryczny Centrum Dialogu Obywatelskiego  

Wydział ogłaszający 

konkurs 
Centrum Dialogu Obywatelskiego  

Cel 1 Rozwój świadomości obywatelskiej 

Podstawa prawna 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

Finansowanie   jednoroczne 

Działania Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności 

Beneficjenci Mieszkańcy Opola 

Sposób realizacji 
finansowy-powierzenie 

pozafinansowy 

Priorytet VII 
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) 

Wydział merytoryczny Wydział Polityki Społecznej 

Wydział ogłaszający 

konkurs 
Wydział Polityki Społecznej 

Cel 2 Realizacja programu profilaktyczno - edukacyjnego pn. "Badaj swoje piersi" 

Podstawa prawna 
ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.) 

Finansowanie   jednoroczne 

Działania 
1. Prowadzenie nauki samobadania piersi 

2. Edukacja zdrowotna 

Beneficjenci Kobiety urodzone w 2002 r. uczęszczające do szkół średnich w mieście Opolu 

Sposób realizacji finansowy-powierzenie 

Priorytet VII 
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) 

Wydział merytoryczny Wydział Polityki Społecznej 

Wydział ogłaszający 

konkurs 
Wydział Polityki Społecznej 

Cel 3 
Realizacja programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku 

przedszkolnym pn. "Biały ząbek" 

Podstawa prawna 
ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1492 z późn. 

zm.) 

Finansowanie   jednoroczne 
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Działania 

1.  Edukacja zdrowotna metodami odpowiednimi do wieku dzieci 

2.  Prowadzenie nauki prawidłowej techniki szczotkowania zębów 

3. Przegląd uzębienia dzieci wraz z określeniem liczby ubytków próchnicowych, zębów 

przeznaczonych do  ekstrakcji, usuniętych i zdrowych 

4.  Przekazanie pisemnej informacji dla rodziców o stanie uzębienia ich dzieci 

Beneficjenci Dzieci urodzone w latach 2013 - 2015, uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Opola 

Sposób realizacji finansowy-powierzenie 

Priorytet VIII Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

Wydział merytoryczny Wydział Polityki Społecznej 

Wydział ogłaszający 

konkurs 
Centrum Dialogu Obywatelskiego  

Cel 1 Integracja i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym 

Podstawa prawna 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

Finansowanie   jednoroczne 

Działania 

1. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla 

osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność społeczną 

2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego 

wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby 

3. Prowadzenie i wspieranie inicjatyw na rzecz integracji osób niepełnosprawnych 

i przeciwdziałania ich dyskryminacji 

4. Wydanie informatora o organizacjach pozarządowych prowadzących działania na 

rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów 

5. Organizacja Opolskich Dni Osób Niepełnosprawnych 

Beneficjenci Mieszkańcy Opola, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

Sposób realizacji finansowy-powierzenie 

Priorytet X Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

Wydział merytoryczny Wydział Polityki Społecznej 

Wydział ogłaszający 

konkurs 
Centrum Dialogu Obywatelskiego  

Cel 1 Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym 

Podstawa prawna 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

Finansowanie   jednoroczne 

Działania 

  

  

1. Organizowanie imprez i zajęć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych wspierających aktywność społeczną osób w wieku 

emerytalnym 

2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla seniorów 

3. Organizacja Śniadania Wielkanocnego 

4. Organizacja Opolskich Dni Seniora 
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5. Podniesienie kompetencji seniorów poprzez uczestnictwo w kursach językowych 

(kurs z języka niemieckiego oraz kurs z języka angielskiego) oraz kursach 

komputerowych 

6. Organizacja imprezy integracyjnej ,,Jesteśmy Razem" 

Beneficjenci Mieszkańcy Opola, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku emerytalnym 

Sposób realizacji finansowy-powierzenie 

Priorytet XII 
CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ – Działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych 

Wydział merytoryczny Wydział Polityki Społecznej 

Wydział ogłaszający 

konkurs 
Wydział Polityki Społecznej 

Cel 3 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Podstawa prawna 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

Finansowanie   jednoroczne 

Działania 

1. Organizowanie imprez, wydarzeń i zajęć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, 

rekreacyjnych wspierających aktywność różnych grup społecznych 

2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów, konferencji 

Beneficjenci Mieszkańcy Opola   

Sposób realizacji finansowy-powierzenie 

Priorytet XIV Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Wydział merytoryczny Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej 

Wydział ogłaszający 

konkurs 
Centrum Dialogu Obywatelskiego  

Cel 1 
Upowszechnianie i rozwój kultury, wzbogacenie oferty kulturalnej oraz promocja 

wydarzeń kulturalnych Opola 

Podstawa prawna 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

Finansowanie   jednoroczne 

Działania 

1. Organizowanie wystaw  i plenerów malarskich, fotograficznych i innych działań 

z zakresu sztuk wizualnych 

2. Wspieranie procesów edukacyjnych dzieci i młodzieży w dziedzinie kultury 

3. Wsparcie projektów kulturalnych służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości 

kulturowej mniejszości narodowych 

4. Organizowanie m.in. festiwali, przeglądów, gier, prezentacji, wystaw, konkursów, 

plenerów, warsztatów i koncertów 

5. Organizowanie konferencji naukowych i innych form poświęconych kulturze 

6. Opracowywanie i wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, 

periodyków, książek, katalogów, o charakterze historycznym, literackim 

i artystycznym, nieprzeznaczonych do sprzedaży 

7. Nowatorskie działania wzbogacające ofertę kulturalną 

8. Działania kulturalne o szczególnym znaczeniu dla Miasta Opola 
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Beneficjenci Mieszkańcy Opola 

Sposób realizacji finansowy-wsparcie 

Priorytet XIV Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Wydział merytoryczny Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej 

Wydział ogłaszający 

konkurs 
Centrum Dialogu Obywatelskiego  

Cel 2 Upowszechnianie i rozwój kultury - Piastonalia 

Podstawa prawna 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

Finansowanie   jednoroczne 

Działania 
Organizowanie m.in. festiwali, przeglądów, gier, prezentacji, wystaw, konkursów, 

plenerów, warsztatów i koncertów 

Beneficjenci Mieszkańcy Opola 

Sposób realizacji finansowy-powierzenie 

Priorytet XIV Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Wydział merytoryczny Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej 

Wydział ogłaszający 

konkurs 
Centrum Dialogu Obywatelskiego  

Cel 4 Wzbogacenie oferty kulturalnej - festiwale 

Podstawa prawna 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

Finansowanie   dwuletnie 

Działania 

1. Festiwal filmowy                            dotyczy lat 2019-2020 

2. Festiwal Piosenki Autorskiej        dotyczy lat 2019-2020 

3. Festiwal Fotografii                         dotyczy lat 2019-2020 

Beneficjenci Mieszkańcy Opola 

Sposób realizacji finansowy-wsparcie 

Priorytet XV Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Wydział merytoryczny Wydział Sportu  

Wydział ogłaszający 

konkurs 
Wydział Sportu  

Cel 1 Rozwój fizyczny społeczności lokalnej oraz propagowanie prozdrowotnego trybu życia  

Podstawa prawna 

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

uchwała Rady Miasta Opola Nr XV/272/15 z dnia 24 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Op. 

z 2015 r. poz. 2077) 

Finansowanie   jednoroczne 

Działania 

1. Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych  

2. Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych 
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Finansowanie   wieloletnie 

Działania 2. Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych - umowy 3 letnie zawarte w 2019 r.  

Beneficjenci Mieszkańcy Opola 

Sposób realizacji 
finansowy-wsparcie 

finansowy-powierzenie 

Priorytet XVI Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

Wydział merytoryczny Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Wydział ogłaszający 

konkurs 
Centrum Dialogu Obywatelskiego  

Cel 4 Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz ochrona gatunkowa zwierząt  

Podstawa prawna 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

Finansowanie   dwuletnie 

Działania 

1.  Działania związane z ochroną zwierząt (w tym opieka, leczenie, ograniczanie 

populacji, edukacja mieszkańców) 

2.  Popularyzowanie zagadnień dotyczących ochrony roślin i zwierząt, poprzez 

prowadzenie szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów 

3.  Organizowanie działań mających na celu ochronę zwierząt bezdomnych 

i niewłaściwie traktowanych oraz zwierząt wolno żyjących 

4.  Organizacja akcji przeciwdziałających negatywnemu oddziaływaniu zwierząt na 

środowisko Miasta oraz akcji propagujących koegzystencję zwierząt i mieszkańców 

Miasta 

Beneficjenci Mieszkańcy Opola 

Sposób realizacji 

finansowy-powierzenie 

finansowy-wsparcie 

finansowy-inne 

Priorytet XX Promocja i organizacja wolontariatu 

Wydział merytoryczny Centrum Dialogu Obywatelskiego  

Wydział ogłaszający 

konkurs 
Centrum Dialogu Obywatelskiego  

Cel 1 Organizacja i prowadzenie Opolskiego Centrum Wolontariatu (OCW) 

Podstawa prawna 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

Finansowanie   dwuletnie 

Działania 

1. Prowadzenie profesjonalnego Opolskiego Centrum Wolontariatu (OCW) 

1. Prowadzenie strony internetowej OCW 

3. Zatrudnienie,  przeszkolenie i działalność Koordynatora OCW 

4. Organizacja regularnych szkoleń i konferencji dla wolontariuszy 

5. Zaangażowanie i przeszkolenie miejskich koordynatorów wolontariatu 
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6. Organizacja spotkań ze społecznikami i angażowanie w wolontariat uczniów  

opolskich szkół, opolskich studentów oraz opolskich seniorów 

7. Organizacja Opolskich Dni Wolontariatu - Festiwal Działań Społecznych 

Beneficjenci Mieszkańcy Opola 

Sposób realizacji 

finansowy-wsparcie 

finansowy-powierzenie 

pozafinansowy 

Priorytet XXI 
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka 

Wydział merytoryczny Wydział Polityki Społecznej 

 Wydział ogłaszający 

konkurs 
Centrum Dialogu Obywatelskiego  

Cel 1 Wsparcie rodziny 

Podstawa prawna 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

Finansowanie   jednoroczne 

Działania 

1. Wspieranie rodziny i rodzicielstwa 

2. Promowanie wartości rodzinnych i pozytywnego obrazu rodziny 

3. Wspieranie działań mających na celu wzmocnienie więzi rodzinnych wspierających 

rodziców w procesie wychowawczym i edukacyjnym 

4. Realizacja Programu opieki wytchnieniowej 

Beneficjenci Mieszkańcy Opola 

Sposób realizacji finansowy-powierzenie 

Priorytet XXII Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

Wydział merytoryczny Wydział Polityki Społecznej 

Wydział ogłaszający 

konkurs 
Centrum Dialogu Obywatelskiego  

Cel 1 Przeciwdziałanie narkomanii  

Podstawa prawna 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

Finansowanie   jednoroczne 

Działania 
Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 

2016-2020 

Beneficjenci Mieszkańcy Opola 

Sposób realizacji finansowy-powierzenie 

Priorytet XXII Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

Wydział merytoryczny Wydział Polityki Społecznej 

Wydział ogłaszający 

konkurs 
Centrum Dialogu Obywatelskiego  
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Cel 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 

Podstawa prawna 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

Finansowanie   jednoroczne 

Działania 

Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2019 (z wyłączeniem prowadzenia placówek wsparcia 

dziennego) 

Beneficjenci Mieszkańcy Opola 

Sposób realizacji finansowy-powierzenie 

Priorytet XXII Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

Wydział merytoryczny Wydział Polityki Społecznej 

Wydział ogłaszający 

konkurs 
Centrum Dialogu Obywatelskiego  

Cel 3 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Podstawa prawna 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

Finansowanie   jednoroczne 

Działania 
Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020 

Beneficjenci Mieszkańcy Opola 

Sposób realizacji finansowy-powierzenie 

 


