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WSTĘP 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie ( DZ. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest 
zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu oraz opublikować w Biuletynie Informacji 
Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

Program jest podstawowym dokumentem określającym priorytety i cele współpracy, 
zawiera również informacje o zasadach i formach współpracy, priorytetowych działaniach, 
współpracy finansowej i pozafinansowej jak również sposobie wyboru komisji konkursowych  
i konsultacjach. Środowisko organizacji pozarządowych skupia w naszym mieście 
najbardziej aktywnych mieszkańców, szczególnie wrażliwych i zaangażowanych w 
rozwiązywanie lokalnych problemów. Inicjatywy podejmowane przez sektor pozarządowy 
pobudzają i aktywizują społeczność lokalną do działania. W tworzeniu programu współpracy 
brali udział przedstawiciele Urzędu Miasta Opola, organizacji pozarządowych oraz Opolska 
Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

Program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, zwany dalej „Programem”, 
został przyjęty w dniu 24 października 2019 r, uchwałą nr XV/347/19 Rady Miasta Opola,  
a zmieniony w dniu 30 kwietnia 2020 r. uchwałą nr XXV/504/20 Rady Miasta Opola. 

 

 

I WPŁYW PANDEMII NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH PROGRAMU 
WSPÓŁPRACY MIASTA OPOLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I 
INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI NA 2020 R. 

 

 Uchwalając, pod koniec 2019 roku, Program współpracy Miasta Opola  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2020, zakładano realizację zadań publicznych w 23 niżej wymienionych 
obszarach:  

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

2) Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
3) Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa; 
4) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
5) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
6) Działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 
7) Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 

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

8) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
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9) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
10) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
11) Działalność  wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
12) Działalność  wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
13) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 
14) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
15) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
16) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
17) Turystyka i krajoznawstwo; 
18) Porządek i bezpieczeństwo publiczne; 
19) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 
20) Promocja i organizacja wolontariatu; 
21) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  

i ochrony praw dziecka; 
22) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
23) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32a ustawy. 
 

Ogłoszenie w marcu 2020 r. stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-
CoV-2 oraz wprowadzenie wielu ograniczeń dla obywateli spowodowało, że znaczna liczba 
zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Programu stała się niemożliwa i bezcelowa. 

W celu dostosowania Programu (pod kątem priorytetów współpracy i podejmowanych 
działań) do warunków wywołanych stanem epidemii oraz koniecznością przesunięcia 
środków publicznych na realizację działań bezpośrednio związanych z przeciwdziałaniem 
epidemii, a w przyszłości jej ewentualnych skutków, Rada Miasta Opola w dniu 30 kwietnia 
2020 r. uchwałą nr XXV/504/20 wprowadziła zmiany do ww. Programu. Zmiany dotyczyły 
przede wszystkim zmniejszenia liczby ww. obszarów z 23 do 14. 

 Zrezygnowano ze zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym  
w następujących obszarach: 

1) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;  
2) Działalność na rzecz integracji cudzoziemców;  
3) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;  
4) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;  
5) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;  
6) Turystyka i krajoznawstwo;  
7) Porządek i bezpieczeństwo publiczne;  
8) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami;   
9) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32a ustawy.  

 Podstawą wycofania środków był obowiązek przeciwdziałania COVID-19, jako 
zadanie podstawowe w czasie epidemii i na te działania w pierwszej kolejności kierowane 
były środki finansów publicznych. Brak środków finansowych uniemożliwił zlecanie 
organizacjom pozarządowym zadań publicznych. Zatem z powodu braku środków większość 
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ogłoszonych na początku roku konkursów została, zatem przerwana w okolicznościach siły 
wyższej. 

II  CELE PROGRAMU 

Celem głównym Programu było zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych  
w rozwój Miasta i poprawa jakości życia jego mieszkańców oraz wzmocnienie społeczeństwa 
obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w sytuacjach 
kryzysowych.   

 
Cele szczegółowe Programu: 

1) realizacja zadań publicznych w oparciu o przyjęte zasady współpracy;  
2) profesjonalizacja systemu wymiany informacji między Miastem a organizacjami 

pozarządowymi;  
3) zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych na rzecz zaspokajania potrzeb 

społeczności lokalnej; 
4) podniesienie, jakości składanych ofert przez organizacje pozarządowe oraz realizacji 

zadań publicznych zleconych tym organizacjom pozarządowym;  
5) realizacja Strategii Rozwoju Miasta oraz programów sektorowych przyjętych przez 

Radę i obowiązujących w czasie funkcjonowania Programu;  
6) wspieranie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków pomocowych 

na realizację ich zadań statutowych; 
7) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnienie tym organizacjom 

pozarządowym równych szans oraz zwiększenie ich konkurencyjności 
w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań publicznych na 
rzecz mieszkańców Opola;  

8) zwiększenie wpływu przedstawicieli organizacji pozarządowych na kreowanie polityki 
Miasta; 

9) wzbogacenie zaplecza lokalowego dla organizacji pozarządowych oraz tworzenie 
preferencyjnych warunków wynajmu i użyczenia lokali dla organizacji 
pozarządowych;   

10) organizacja Kampanii 1% dla organizacji pożytku publicznego; 
11) wsparcie prawne, organizacyjne i edukacyjne sektora pozarządowego; 
12) upowszechnienie roli i znaczenia Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

jako organu doradczego Prezydenta w szczególności w opiniowaniu projektów 
uchwał dotyczących Miasta i organizacji pozarządowych; 

13) rozwój wolontariatu i pośrednictwa pracy wolontariackiej;  
14) współpraca międzysektorowa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; 
15) realizacja zadań publicznych wyłonionych w Budżecie Obywatelskim na 2020 r.; 
16) dbałość o równouprawnienie i eliminowanie dyskryminacji w realizacji zadań 

publicznych na rzecz mieszkańców;  
17) promowanie i upowszechnianie inicjatywy lokalnej, rozumianej, jako forma 

współpracy Miasta z mieszkańcami Opola, w celu wspólnego realizowania zadań 
publicznych na rzecz lokalnej społeczności; 

18) wsparcie i współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi  rządowy 
program wolontariatu długoterminowego „Korpus Solidarności”. 
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Osiągnięcie celów szczegółowych było możliwe dzięki podjęciu szeregu różnorodnych 
działań polegających m.in. na  

 

Cel 1: Realizacja zadań publicznych w oparciu o przyjęte zasady współpracy 

Działania Rezultaty Wydział 
realizujący 

Rozwój fizyczny społeczności 
lokalnej oraz propagowanie 
prozdrowotnego trybu życia. 
 
Działania o charakterze sportowym 
i rekreacyjnym - zajęcia 
pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży 
w ramach profilaktyki problemów 
alkoholowych. 

Cel został zrealizowany poprzez udzielenie 34 dotacji 
w łącznej kwocie 430.000,00  zł organizacjom pożytku 
publicznego zajmującym się upowszechnianiem 
kultury fizycznej, ze środków przeznaczonych na 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 
w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 
2020.  

Wydział Sportu 

Wspieranie sportu i rekreacji 
realizowane poprzez: organizację 
wydarzeń o charakterze sportowym 
i rekreacyjnym, wspieranie działań 
o charakterze sportowym i 
rekreacyjnym oraz poprzez 
wspieranie programów 
pozwalających na osiągnięcie 
wysokiego poziomu sportowego. 
 
 
 

Cel został zrealizowany poprzez: 
- wypłatę nagród zawodnikom i trenerom, którzy 
osiągnęli wyniki zgodne zapisami Uchwały Nr 
XV/271/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 
2015 r. w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za 
osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w 
działalności sportowej. Nagrody wypłacono, łącznie 88 
sportowcom, na łączną kwotę 132 812,50 zł 
- wypłatę stypendiów, dla 96 zawodników, którzy 
spełnili kryteria określone w/w Uchwale. Stypendia 
wypłacono od 1 marca do 31 grudnia, na łączną kwotę 
916 203 zł, 
- wypłatę 43 dotacji jednorocznych i 3 dotacji 
wieloletnich, na dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym 
podmiotom, na podstawie Uchwały nr XV/272/15 z 
dnia 24 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu 
wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola, na 
łączną kwotę 3.970.709,05 zł. 

Wydział Sportu 

Realizacja miejskich programów 
profilaktycznych i programów 
polityki zdrowotnej 

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta Opola, 
wzrost wiedzy dotyczącej profilaktyki chorób. 

Wydział Polityki 
Społecznej 

Rozwój placówek wsparcia 
dziennego 

Stała liczba placówek wsparcia dziennego 
funkcjonujących na terenie miasta Opola, rozwój oferty 
zajęć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych 
realizowanych w placówkach. 

Wydział Polityki 
Społecznej 

Cel 2: Profesjonalizacja systemu wymiany informacji między Miastem a organizacjami 
pozarządowymi 

Działania Rezultaty Wydział 
realizujący 

1. Elektroniczna platforma do 
   rezerwacji sal. 

2. Korzystanie z  sal 
konferencyjnych CDO wraz ze 
sprzętem umożliwiającym 
prowadzenie spotkań on-line. 

3. Wsparcie informatyczne dla 
organizacji pozarządowych na 
temat darmowych narzędzi 
internetowych do prowadzenia 
spotkań on-line.  

4. Korzystanie z wirtualnego pokój 
spotkań on-line (CiscoWebex). 

Dzięki wprowadzonym narzędziom zapewniającym 
wymianę informacji między miastem Opole a 
organizacjami pozarządowymi znacznie ułatwiły stały 
kontakt i współpracę niezwykle ważną zwłaszcza w 
tak trudnym okresie, jakim jest pandemia. 
Przedstawiciele organizacji oraz Opolska Rada 
Działalności Pożytku Publicznego aktywnie 
uczestniczyli m.in. w ocenie ofert złożonych przez 
organizacje w ramach otwartych konkursów, w 
wypracowywaniu jednorocznego programu współpracy 
miasta z organizacjami pozarządowymi, a także w 
konsultowaniu aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
organizacji. 

Centrum 
Dialogu 

Obywatelskiego 

Cel 3: Zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych na rzecz zaspokajania potrzeb 
społeczności lokalnej 
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Działania Rezultaty Wydział 
realizujący 

Realizacja projektu „Trudny start, 
lepsze życie”  
 

Rozwój kompleksowego wsparcia dla rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze i 
pieczy zastępczej, jak również poszerzenie oferty 
placówek wsparcia dziennego (zajęcia artystyczne, 
językowe, sportowe, robotyka, warsztaty fotograficzne 
i muzyczne, terapia integracji sensorycznej, terapia 
ręki, Bio feedback, terapia doświadczania świata, 
konsultacje logopedyczne, psychologiczne i 
pedagogiczne, wycieczki dla dzieci i opiekunów 
zatrudnionych w świetlicach, szkolenia dla kadry 
merytorycznej).  
W realizacji projektu udział wzięło 9 organizacji 
pozarządowych prowadzących 11 placówek wsparcia 
dziennego. 

Wydział Polityki 
Społecznej 

Wykorzystanie OSP do nadawania 
komunikatów związanych z 
przeciwdziałaniem pandemii oraz w 
transportach środków do 
dezynfekcji dla placówek 
oświatowych, opiekuńczych i 
medycznych. 

Poprawa zabezpieczenia mieszkańców miasta w 
czasie pandemii. 

Wydział 
Zarządzania 

Kryzysowego 

Cel 4: Podniesienie jakości składanych ofert przez organizacje pozarządowe oraz realizacji 
zadań publicznych zleconych tym organizacjom pozarządowym 

Działania Rezultaty Wydział 
realizujący 

1. Poradnictwo poprzez: e-mail, 
spotkania, porady Online i 
telefoniczne. 

2. Cotygodniowy piątkowy 
Newsletter zawierający 
zestawienie ogłaszanych 
konkursów w Opolu, 
województwie i całym kraju. 

3. Przekazywanie bieżących 
informacji nt. zmian prawnych, 
rozporządzeń i zmian terminów 
dla ngo. 

4. Udzielanie porad dot. 
opracowywania  

5. Zachęcanie do składania ofert 
wspólnych przez organizację 
celem wzmocnienia jakości 
ofert. 

1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie 
opracowywania projektów konkursowych. 

2. Integracja organizacji pozarządowych (ofert 
wspólne). 

3. Rzetelne wywiązywanie się z obowiązków 
sprawozdawczych przez ngo. 

Centrum  
Dialogu 

Obywatelskiego 

Cel 5: Realizacja Strategii Rozwoju Miasta oraz programów sektorowych przyjętych przez Radę 
i obowiązujących w czasie funkcjonowania Programu 

Działania Rezultaty Wydział 
realizujący 

Realizacja Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  
na rok 2020 

Kompleksowość w rozwiązywaniu problemów 
uzależnienia od alkoholu, od profilaktyki  
po wsparcie terapeutyczne. 

Wydział Polityki 
Społecznej 

Realizacja Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 
lata 2016-2020 

Kompleksowość w rozwiązywaniu problemów 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych,  
od profilaktyki do leczenia, rehabilitacji  
i reintegracji społecznej osób uzależnionych. 
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Realizacja Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie  
na lata 2018-2020 

Interdyscyplinarność w rozwiązywaniu kwestii 
przemocy w rodzinie. Działania profilaktyczne 
adresowane do mieszkańców miasta Opola oraz 
terapeutyczne adresowane do sprawców, ofiar i 
świadków przemocy w rodzinie. 

Realizacja Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego dla Miasta 
Opola na lata  
2017-2022 

Ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia 
psychicznego lokalnej społeczności oraz poprawy 
jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi, jak 
również ich bliskiego otoczenia. 

Program „Opolska Rodzina” na lata 
2019-2029 

Wielokierunkowy rozwój opolskiej rodziny poprzez 
stworzenie pakietu działań prorodzinnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem ulg, zniżek 
skierowanych do wszystkich opolskich rodzin, 
służących tworzeniu Miasta przyjaznego rodzinie. 

Program Wspierania Rodziny i 
Rozwoju Pieczy Zastępczej w 
Opolu na lata 2019-2021 

Promowanie wartości rodziny oraz zapewnienie 
dzieciom i rodzinom w Mieście Opolu warunków 
dobrego funkcjonowania i rozwoju oraz pomocy  
w sytuacjach trudnych poprzez doskonalenie systemu 
wsparcia rodziny i osiągniecie standardów systemu 
pieczy zastępczej 

Program Polityki Senioralnej 
Miasta Opola  
na lata 2018-2022 „Opole 
Seniorom” 

Organizacja imprez i wydarzeń aktywizujących  
i integrujących środowisko seniorów, działalność Rady 
Seniorów Miasta Opola, rozwijanie systemu ulg i 
preferencji w ramach Karty „Opolski Senior”, 
organizacja XXI Opolskich Dni Seniora, nabycie 
podstawowych umiejętności w zakresie korzystania ze 
sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz 
różnego rodzaju aplikacji zwiększających ich 
bezpieczeństwo i komfort życia. Rozwój działań 
służących rozwojowi nowoczesnych, specjalistycznych 
usług i placówek dedykowanych osobom starszym. 

Wydział Polityki 
Społeczne 

Miejski Program Działań na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych w 
Mieście Opolu na lata 2016-2020 

Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, 
ich aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym. 

Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Miasta 
Opola na lata 2016-2020 

Kompleksowość rozwiązań problemów społecznych 
występujących w Opolu oraz wskazanie celów i 
kierunków działań, których zastosowanie pomoże 
zminimalizować ich negatywne skutki. 

Cel 6: Wspieranie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków pomocowych na 
realizację ich zadań statutowych 

Działania Rezultaty Wydział 
realizujący 
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1. Bieżące udzielanie informacji na 
temat funkcjonujących funduszy 
unijnych oraz krajowych 
przeznaczonych na realizacje 
różnego typu zadań.  

2. Cotygodniowy wtorkowy 
Newsletter, który zawiera 
bieżące informacje na temat 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w Opolu i w 
kraju. Informacja nt. szkoleń, 
spotkań, porad, wydarzeń, zmian 
w przepisach prawnych, 
konkursów promocyjnych  

3. Cotygodniowy Piątkowy 
Newsletter zawierający 
zestawienie ogłaszanych 
konkursów w Opolu, 
województwie i całym kraju. 

4. Zamieszczanie i aktualizacja 
zestawienia konkursów na 
stronie internetowej 
www.opole.pl i fanpage Centrum 
Dialogu Obywatelskiego. 

1. Każda organizacja zgłaszająca potrzeby uzyskała 
wymagane informacje i pomoc. 

2. Przekazywanie drogą e-mail do ponad 500 
organizacji cotygodniowych newsletterów 
 

Centrum 
Dialogu 

Obywatelskiego 

Remont podnośnika OSP Opole 
Szczepanowice - Dzielnica XIII – 
dotacja 18.000,00 zł 

Remont podnośnika przy udziale środków 
zewnętrznych i miasta. 

Wydział 
Zarządzania 

Kryzysowego 

Przygotowanie dokumentacji 
projektowo-wykonawczej na 
wykonanie przepompowni ścieków 
sanitarnych w budynku OSP ORW 
w Opolu – dotacja 6.150,00 zł 

Przygotowano dokumentację 
Wydział 

Zarządzania 
Kryzysowego 

Cel 7: Wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnienie tym organizacjom 
pozarządowym równych szans oraz zwiększenie ich konkurencyjności w pozyskiwaniu 
środków ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Opola, 
m.in. poprzez wkłady własne 

Działania Rezultaty Wydział 
realizujący 

Rezygnacja z ogłoszenia konkursu 
na wsparcie organizacji 
pozarządowych w zakresie wkładu 
własnego 
 

W związku z koniecznością zabezpieczenia w 
budżecie miasta Opola środków finansowych na 
działania związane z przeciwdziałaniem COVID - 19, 
Rada Miasta Opola w dniu 30 kwietnia 2020 r. podjęła 
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia 
Programu współpracy miasta Opola z organizacjami 
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 
rok 2020. Zmiany polegały przede wszystkim na 
rezygnacji z zaplanowanych do ogłoszenia w 2020 r. 
konkursów na realizację zadań publicznych przez ngo. 

Centrum 
Dialogu 

Obywatelskiego 

Cel 8: Zwiększenie wpływu przedstawicieli organizacji pozarządowych na kreowanie polityki 
Miasta 

Działania Rezultaty Wydział 
realizujący 

1. Działanie Opolskiej Rady 
Działalności Pożytku 
Publicznego (ORDPP). 

2. Udział przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz członków 
ORDPP w innych ciałach 
doradczych /konsultacyjnych 
/opiniujących, w tym:   
  Komisje konkursowe, 
  Kapituła konkursu im. Jana 

1. Opiniowanie przez ORDPP projektów strategii 
miasta, opiniowanie projektów uchwał i aktów 
prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku 
publicznego, w tym programów współpracy, 
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących 
funkcjonowania organizacji, udzielanie pomocy i 
wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy 
organizacjami a administracją publiczną, 
wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań 

Centrum Dialogu 
Obywatelskiego 
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Całki, 
  Społeczna Rada Konsultacji, 
  Zespół do spraw Budżetu 

Obywatelskiego i Inicjatywy 
Lokalnej, 

  Grupa robocza ds. ewaluacji 
programu współpracy miasta 
Opola z organizacjami 
pozarządowymi, 

  Zespoły robocze ds. 
opracowania Programu 
współpracy Miasta Opola z 
organizacjami pozarządowymi i 
innymi uprawnionymi 
podmiotami na rok 2021, 

  Rada Programowa Izby 
Pamięci Solidarności, 

  Rada Seniorów, 
  Powiatowa Społeczna Rada ds. 

Osób Niepełnosprawnych w 
Opolu, 

  Rada Sportu 

 

publicznych, w tym zlecania ich organizacjom. 
2. Ocena merytoryczna członków komisji 

konkursowej ofert składanych w ramach 
otwartych konkursów ofert. 

3. Wybór przez Kapitułę konkursu im. Jana Całki 
Laureatów Nagrody im. Jana Całki przez Kapitułę 
konkursową. 

4. Opiniowanie przez Społeczną Radę Konsultacji 
wniosków o przeprowadzenie konsultacji, 
opiniowanie Planów konsultacji i raportów z ich 
realizacji; przygotowywanie propozycji tematów 
do konsultacji w oparciu o rozeznane potrzeby w 
Mieście, inicjowanie kampanii informacyjnych 
oraz edukacyjnych z zakresu konsultacji. 

5. Nadzór Zespołu do spraw Budżetu 
Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej nad 
prawidłowym zgłaszaniem projektów; opiniowanie 
projektów i odwołań, nadzór nad prawidłowym 
głosowaniem nad projektami, nadzór nad 
realizacją projektów z poprzedniego roku 
budżetowego, proponowanie i opiniowanie 
sposobów rozdysponowywania puli środków 
rezerwowych, przestrzeganie zasad ochrony 
danych osobowych. 

6. Ocena, przez Grupę roboczą ds. ewaluacji 
programu współpracy miasta Opola z 
organizacjami pozarządowymi, sprawozdania z 
realizacji programów współpracy miasta Opola z 
organizacjami pozarządowymi i uprawnionymi 
podmiotami.  

7. Wypracowanie przez Zespoły robocze ds. 
opracowania Programu współpracy Miasta Opola 
z organizacjami pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami na rok 20201 założeń 
do Programu współpracy Miasta Opola z 
organizacjami pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami na rok 2021. 

8. Merytoryczne wsparcie Centrum Dialogu 
Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola w zakresie 
realizacji zadania pn. Izba Pamięci Solidarności 
przez Radę Programową Izby Pamięci 
Solidarności. 

9. Ścisła współpraca z Radą Miasta Opola oraz 
Prezydentem Miasta Opola w zakresie polityki 
społecznej, demograficznej i senioralnej miasta. 
(Inspirowanie środowiska senioralnego do 
podejmowania inicjatyw polepszających, jakość 
życia starszych mieszkańców Miasta, 
współorganizowanie istotnych działania na rzecz 
seniorek i seniorów, integrowanie środowiska 
senioralnego Miasta. 

10. Do zakresu działania rad należy inspirowanie 
przedsięwzięć zmierzających do integracji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
realizacji ich praw, opiniowanie projektów 
powiatowych programów działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, czy ocena realizacji 
programów wspierających 

11. Rada Sportu to organ konsultacyjny, społeczny 
Prezydenta Miasta Opola. Opiniuje m.in. tę część 
budżetu, która dotyczy sportu, czy przepisy 
związane z działalnością opolskich stowarzyszeń i 
klubów sportowych. Powołana na podstawie 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.  W 
radzie zasiada 12 osób – działaczy sportowych i 
ekspertów w dziedzinie kultury fizycznej. 
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Cel 9: Wzbogacenie zaplecza lokalowego dla organizacji pozarządowych oraz tworzenie 
preferencyjnych warunków wynajmu i użyczenia lokali dla organizacji pozarządowych 

Działania Rezultaty 
Wydział 

realizujący 

Budowa Centrum Aktywizacji 
Społecznej (CAS) przy ul. 
Krakowskiej 32 w Opolu 
 

 
 
 
 

W budynku CAS znajdują się: 
  lokale biurowe przeznaczone dla organizacji 

pozarządowych - 2020 roku podpisano 7 umów 
najmu lokali 

  siedziba Centrum Informacyjno - Edukacyjnego 
„Senior w Opolu”, 

  3 sale konferencyjne, 
  7 mieszkań chronionych/interwencyjnych 

przeznaczonych dla usamodzielniających się 
wychowankówo placówek opiekuńczo - 
wychowawczych i rodzin zastępczych, osób z 
niepełnosprawnościami oraz osób i rodzin 
dotkniętych zdarzeniem losowym. 

Wydział 
Lokalowy 

Remont kamienicy przy ul. 
Damrota 1 w Opolu 
 

 
 

  zawarcie z 20 organizacjami pozarządowymi umów 
użyczenia 6 pomieszczeń biurowych na 
prowadzenie działalności statutowej, 

  udostępnienie organizacjom 3 sal konferencyjnych 

Wydział 
Lokalowy/ 
Centrum 
Dialogu 

Obywatelskiego 

Cel 10: Organizacja Kampanii 1% dla organizacji pożytku publicznego 

Działania Rezultaty Wydział 
realizujący 

Elementy kampanii: 
1. Zorganizowanie dyżurów 
księgowej – bezpłatne rozliczanie 
PIT.  
2. Udostępnienie na stronie 
www.opole.pl specjalnego 
bezpłatnego programu do 
rozliczania PIT, z możliwością 
przekazania przez podatnika 1% 
na wybraną organizację pożytku 
publicznego (OPP) z siedzibą w 
Opolu.  
3. Przygotowanie i dystrybucja 
ulotek informacyjnych z wykazem 
OPP uprawnionych do uzyskania 
1% podatku oraz plakatów. 
4. Dodanie zakładki na stronie i  
portalach społecznościowych 

 
 
 
1. Z usług księgowej skorzystało 30 osób 
2. Konkurs Niepozorny 1% oraz Koncert finałowy, z 

powodu epidemii zostały odwołane. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum 
Dialogu 

Obywatelskiego 
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miasta Opola poświęconej 
kampanii 1% wraz z wykazem OPP 
z Opola. 
   

Cel 11: Wsparcie prawne, organizacyjne i edukacyjne sektora pozarządowego 

Działania Rezultaty Wydział 
realizujący 

1. Pracownicy Centrum Dialogu 
Obywatelskiego na bieżąco 
udzielali wsparcia prawnego 
organizacjom pozarządowym 
podczas wszelkich spotkań 
organizowanych przez CDO oraz 
podczas wizyt w Urzędzie. 

2. Udostępnianie organizacjom 
pozarządowym sal 
konferencyjnych wraz z ich 
wyposażeniem  oraz 
pomieszczeń biurowych w 
siedzibie Centrum Dialogu 
Obywatelskiego oraz sprzętu 
będącego na stanie Centrum. 

1. Zwiększenie świadomości prawnej, dostęp do 
nieodpłatnej pomocy prawnej, udział w 
konsultacjach publicznych oraz w procesie 
stanowienia prawa w drodze: debat publicznych i 
warsztatów, punktów konsultacyjnych 
organizowanych w CDO, na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Opola, w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na portalach społecznościowych. 

2. W siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego z 
pomieszczeń biurowych skorzystało 20 
organizacji pozarządowych, dokonano 748 
rezerwacje na udostepnienie łącznie 3 sal 
konferencyjnych, w których odbyły się 444 
spotkania o charakterze non-profit, natomiast ze 
sprzętu (stołów, namiotów, krzeseł) na potrzeby 
organizacji imprez plenerowych oraz szkolenia z 
pierwszej pomocy skorzystały 3 organizacje. 

Centrum 
Dialogu 

Obywatelskiego 

Cel 12: Upowszechnienie roli i znaczenia Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 
jako organu doradczego Prezydenta w szczególności w opiniowaniu projektów uchwał 
dotyczących Miasta i organizacji pozarządowych 

Działania Rezultaty Wydział 
realizujący 

Opolska Rada Działalności 
Pożytku Publicznego aktywnie 
uczestniczyła m.in. w: 
1. Przygotowaniu założeń do 

Programu współpracy miasta 
Opola z organizacjami 
pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami na 
rok 2021. 

2. Opracowywaniu zmian do 
Programu współpracy Miasta 
Opola z organizacjami 
pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami na 
rok 2020. 

3. Tworzeniu harmonogramu 
posiedzeń ORDPP III kadencji. 

4. Ocenie realizacji „Programu 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami na 
rok 2019”. 

5. Tworzeniu harmonogramu 
otwartych konkursów ofert w 
2021 r. 

6. Opiniowaniu wniosków 
złożonych w ramach Inicjatywy 
Lokalnej na 2021 rok. 

1. W 2020 roku odbyło się 8 posiedzeń Opolskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego (ORDPP). 

2. ORDPP podjęła w 2020 r. 9 uchwał. 
3. Udział członków ORDPP w innych ciałach 

doradczych/konsultacyjnych/opiniujących (w tym: 
Komisje konkursowe, Kapituła konkursu im. Jana 
Całki, Społeczna Rada Konsultacji, Zespół do 
spraw Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy 
Lokalnej, Grupa robocza ds. ewaluacji programu 
współpracy miasta Opola z organizacjami 
pozarządowymi, Zespół roboczy ds. opracowania 
Programu współpracy Miasta Opola z 
organizacjami pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami na rok 2021. 

Centrum 
Dialogu 

Obywatelskiego 

Cel 13: Rozwój wolontariatu i pośrednictwa pracy wolontariackiej 

Działania Rezultaty Wydział 
realizujący 

Ogłoszenie otwartego konkursu 
ofert z zakresu promocji i 

Zlecenie Fundacji SEMPER AVANTI Opole realizacji 
zadania publicznego pn. Iskra – Opolskie Centrum 

Centrum 
Dialogu 
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organizacji wolontariatu Wolontariatu. Umowa została zawarta na okres 2 lat, 
na łączną kwotę 55.000 zł, z tego 10.000 zł na rok 
2020 oraz 45.000 zł na rok 2021. 
W ramach przekazanej dotacji m.in. zrealizowano 
następujące działania: 
  prowadzenie Opolskiego Centrum Wolontariatu, 
  portalu internetowego OCW oraz profilu 

naFacebooku 
  łączenie wolontariuszy z potencjalnymi 

organizacjami pozarządowymi do współpracy 
  zorganizowanie 2 szkoleń dla wolontariuszy i 3 

szkoleń dla liderów NGO, w których łącznie 
wzięło ponad 30 osób, 

  stała współpraca z 20 koordynatorami 
wolontariatu,  

  zorganizowanie konferencji online na temat 
wolontariatu w 2020 r. - „Dalsze działania w 
obliczu pandemii”, 

  udzielanie doradztwa dla ponad 25 NGOsów i 
inicjatyw społecznych, 

  udzielanie wsparcia w pozyskiwaniu 
wolontariuszy zagranicznych przez Fundację 
Semper Avanti Opole - zorganizowano 
szkolenie z tego zakresu, w którym udział wzięło 
5 NGO, 

  organizacja w Opolu partnerstwa na rzecz 
wolontariatu covidowego, 

  nawiązanie współpracy z instytucjami miejskimi i 
partnerstwa na rzecz wolontariatu - powstaje 
Iskra Opolski Wolontariat, 

  promocja partnerstwa Iskra Opolski Wolontariat 
w mieście, lokalnych mediach i Internecie, 

  współorganizacja podziękowań dla 
wolontariuszy z okazji Dnia Wolontariusza w 
ramach Iskra Opolski Wolontariat, 

  zakup upominków dla wolontariuszy, jako forma 
podziękowania za pracę na rzecz mieszkańców 
Opola. 

 
W 2020 r. pozyskano ponad 100 wolontariuszy. Ponad 
200 wolontariuszy zaoferowało swoją pomoc, 
natomiast około 40 organizacji pozarządowych 
zgłosiło zapotrzebowanie na pomoc wolontariacką 
przy m.in. imprezach sportowych, akcjach 
ekologicznych, wsparciu medycznym, wydarzeniach 
kulturalnych, osobach z niepełnosprawnościami, w 
kryzysie bezdomności, osobach ubogich, DDA, 
wsparciu w edukacji, a przede wszystkim pomocy 
związanej z pandemią Covid-19. 

Obywatelskiego 

Cel 14: Współpraca międzysektorowa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 

Działania Rezultaty Wydział 
realizujący 

Zawarcie porozumienia o 
współpracy partnerskiej pomiędzy 
Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii 
Społecznej (OWES) a Miastem 
Opole. 

Porozumienie zawarte w ramach projektu 
Przedsiębiorczość społeczna z OWESE-em 
Subregionu Środkowego oraz Krajowego Programu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej i Opolskiego Programu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016 - 2022. 
Porozumienie zakładało m.in. 
wzajemne informowanie i wymianę informacji 
pomiędzy OWES Opole a Miastem Opole o 
planowanych kierunkach działalności i współdziałania 
w celu zharmonizowania tych kierunków oraz poprawy 
efektywności współpracy. 

Centrum 
Dialogu 

Obywatelskiego 
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Cel 15: Realizacja zadań publicznych wyłonionych w Budżecie Obywatelskim na 2020 r 

Działania Rezultaty Wydział 
realizujący 

Na realizację zadań w ramach 
Budżetu Obywatelskiego na 2020 
r. zabezpieczono środki finansowe 
w wysokości 5.200.000 zł z tego: 

1) zadania ogólnomiejskie: 
1.000.000 zł;  

2) zadania dzielnicowe: 4.200.000 
zł 

 

W głosowaniu wyłoniono 19 projektów, z tego dla 5 
projektów o wartości 1.095.000 zł wykonawcą była 
organizacja pozarządowa pn:  
  Ludowy Klub Sportowy „Wiking” - 

„Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla 
mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich 
mieszkańców Opola” - wartość projektu 150.000 zł 
(do dnia 31.12.2020 r. przekazano ww. organizacji 
dotację w wysokości 100.000 zł), 

  OSP Opole Sławice - „Modernizacja 
pomieszczenia kuchni i sali w OSP Sławice”- 
dotacja 125.000,00 zł, 

  OSP Opole Gosławice - „Zakup pojazdu 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice 
do działań w trudno dostępnym terenie” – dotacja 
150.000,00 zł, 

  OSP Opole Szczepanowice - „Doposażenie 
remizy i zakup sprzętu dla OSP Opole-
Szczepanowice” – dotacja 120.000,00 zł, 

  OSP Opole Czarnowąsy - „Szybciej dojedziemy 
niż dobiegniemy" - zakup pojazdu dla OSP 
Czarnowąsy – dotacja 550.000,00 zł 

Centrum 
Dialogu 

Obywatelskiego 

Cel 16: Dbałość o równouprawnienie i eliminowanie dyskryminacji w realizacji zadań 
publicznych na rzecz mieszkańców 

Działania Rezultaty Wydział 
realizujący 

1. Cykliczne informowanie 
organizacji o uwzględnianiu w 
składanych ofertach działań 
zmierzających do 
równouprawnienia. 

2. Dostosowywanie komunikatów 
do różnych grup mieszkańców 
Opola (osoby: starsze, z 
niepełnosprawnościami, 
wykluczone cyfrowo, młodzież). 

3. Uwzględnienie języka 
migowego w kontaktach z 
mieszkańcami miasta. 

4. Działania informacyjne za 
pośrednictwem portali 
społecznościowych w zakresie 
bieżących wydarzeń dot. 
równouprawnienia i 
eliminowania dyskryminacji, w 
tym: szkoleń, warsztatów, 
konferencji, kampanii 
świadomościowych, akcji 
informacyjnych. 

5. Bieżący kontakt z podmiotami 
konsultacyjnymi i wymiana 
informacji nt. działań 
równościowych (m.in. Opolska 
Rada Działalności Pożytku 
Publicznego, Zespół ds. 
Budżetu Obywatelskiego i 
Inicjatywy Lokalnej, Rada 
Seniorów Powiatowa 
Społeczna Rada ds. Osób 
Niepełnosprawnych w Opolu, 
Społeczna Rada Konsultacji). 

Stopniowy rozwój świadomości nt. 
równouprawnienia wśród obywateli i obywatelek. 

Centrum 
Dialogu 

Obywatelskiego 
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Cel 17: Promowanie i upowszechnianie inicjatywy lokalnej, rozumianej, jako forma współpracy 
Miasta z mieszkańcami Opola, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz 
lokalnej społeczności 

Działania Rezultaty Wydział 
realizujący 

Na realizację zadań w ramach 
Inicjatywy Lokalnej na 2020 r. 
zabezpieczono środki finansowe w 
wysokości 96.600 zł. 

W 2020 roku zawarto umowy na realizację 8 niżej 
wymienionych inicjatyw lokalnych na łączną kwotę 
80.000 zł, z tego: 
  „Zielone Szczepanowice”  (10.000 zł) 
  „Rewitalizacja terenu zielonego u zbiegu ulic: 

Plebiscytowej, Koraszewskiego, 1-go Maja”  
(10.000 zł) 

  „Bezpieczny Senior na drodze” (10.000 zł) 
  „Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności placu 

zabaw w celu społecznym i rekreacyjnym”  
(10.000 zł) 

  „Wiek to tylko cyfra” (10.000 zł) 
  "Dzień dobry sąsiedzie, spotkajmy się przy 

kwiatach, krzewach i drzewie" (10.000 zł) 
   „Strefa aktywności społecznej” (10.000 zł) 
  „Zestaw Zabawowy na placu SP nr 20 w Opolu” 

(10.000 zł) 
Zrealizowano 8 inicjatyw na łączną kwotę  
77.915,15 zł. 
 

Centrum 
Dialogu 

Obywatelskiego 

Zgłaszanie przez mieszkańców 
Opola wniosków w ramach 
Inicjatywy Lokalnej na 2021 r. 

Do dnia 15 września 2020 roku mieszkańcy Opola 
mieli możliwość zgłaszania wniosków w ramach 
inicjatywy lokalnej z terminem ich wykonania w roku 
następnym, czyli 2021. Złożono 11 wniosków, z czego 
do realizacji zakwalifikowano 7 inicjatyw, których 
łączna wartość została oszacowana na poziomie  
69.200 zł, z tego: 
  „Łazienka przyjazna uczniom” (10.000 zł), 
  "Zielono mi” - rozwijamy bioróżnorodność we 

Wróblinie (10.000 zł), 
  „Wyposażenie terenu gminnego w infrastrukturę 

dla psów służącą utrzymaniu czystości” (10.000 
zł), 

  „Ostroga - miejscem rodzinnej rekreacji” (9.200 zł), 
  „Bossanova z seniorami” (10.000 zł), 
  „Nordic walking” dla seniorów (10.000 zł), 
  „W tańcu i śpiewaniu zintegrowani – zajęcia 

kulturalne dla seniora” (10.000 zł) 

 

Cel 18: Wsparcie i współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi rządowy program 
wolontariatu długoterminowego „Korpus Solidarności” 

Działania Rezultaty Wydział 
realizujący 

1. Promocja portalu Korpusu 
Solidarności na stronie: 
http://iskra.opole.pl/ w mailingu 
do wolontariuszy oraz w 
mediach społecznościowych i 
tradycyjnych (radio, gazeta, 
portale internetowe).  

2. Przeszkolenie z obsługi portalu 
i dostęp do panelu 
administracyjnego Miejskiego 
Koordynatora Wolontariatu.  

3. Szkolenie i doradztwo dla NGO 
w ramach używania Korpusu 
Solidarności przez Miejskiego 
Koordynatora. 

4. Promocja Korpusu w ramach 
Partnerstwa Iskra Opolski 

  99 wolontariuszy zarejestrowanych w 2020 r. 
w Korpusie Solidarności w Opolu, 

  24 oferty wolontariatów w Korpusie 
Solidarności w Opolu w 2020 r.   

Centrum 
Dialogu 

Obywatelskiego 
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Wolontariat i pomocy 
wolontariackiej na czas 
pandemii. 

 

Mając na względzie cel główny Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020, a także założone cele 
szczegółowe, współpraca odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej. 

 

 

III  WSPÓŁPRACA FINANSOWA  

realizowana była w następujący sposób: 

1. Powierzanie lub wspieranie realizacji zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji 
na finansowanie ich realizacji w ramach umów jednorocznych i wieloletnich; 

W 2020 roku, 101 organizacji pozarządowych/uprawnionych podmiotów zrealizowało 181 
zadań publicznych. Wsparcie finansowe (w formie udzielonej dotacji) miasta Opola 
wyniosło 14 959 212,39 zł, z tego na powierzenie realizacji zadań publicznych  
10 229 682,25 zł oraz wsparcie 4 729 530,14 zł. Środki własne organizacji, 
zaangażowane przy realizacji zadań w formie wsparcia, stanowiły wartość  
1 025 165,33 zł, tj. 21,68 % wykorzystanej dotacji na wsparcie. 

 

 

 

Dane statystyczne z okresu sprawozdawczego:  

a) ogłoszono 20 otwartych konkursów ofert; 
b) złożono łącznie 305 ofert, z tego: 

• 230 w trybie konkursowym, 
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• 18 w trybie pozakonkursowym,  
• 57 w trybie ciągłym ( na podstawie uchwały Rady Miasta Opola nr XV/272/15 z 

dnia 24 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na 
terenie Miasta Opola), 

c) podpisano 151 umów na realizację zadań publicznych, z tego: 
• 93 w trybie konkursowym, 
• 12 w trybie pozakonkursowym,  
• 46 w trybie ciągłym, 

d) zrealizowano 181 zadań przy udziale 101 organizacji/podmiotów na łączną kwotę 
14 959 212,39 zł. (Różnica między liczbą umów, a liczbą wykonanych zadań 
- 30 szt. - wynika z realizacji zadań na podstawie umów zawartych w latach 
poprzednich). 

2. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym (operator projektu), 
które zlecą wykonanie całości tego zadania realizatorom projektów, na zasadach  
i w trybie określonym w ofercie konkursowej oraz w umowie z operatorem projektu 
(regranting); 

W dniu 24 marca 2020 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 
oraz innych uprawnionym podmiotów na powierzenie realizacji zadania publicznego z 
zakresu wsparcia organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, 
organizacyjną, promocyjną i finansową REGRANTING.  

Jednakże w związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz koniecznością 
zabezpieczenia środków w budżecie miasta Opola na działania związane z 
przeciwdziałaniem COVID - 19 konkurs nie został rozstrzygnięty, a dotację przeznaczono 
na walkę z pandemią.  

Rada Miasta Opola w dniu 30 kwietnia 2020 r. podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Opola z organizacjami pozarządowymi  
i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020. Zmiany polegały przede wszystkim na 
rezygnacji z zaplanowanych do ogłoszenia w 2020 r. konkursów na realizację zadań 
publicznych przez ngo (w tym również REGRANTING) i przesunięciu środków na walkę  
z pandemią. 

3. Przyznanie stypendiów, wyróżnień i nagród na kwotę ogółem 1 161 032,85 zł; 

W 2020 r. na podstawie opracowanych Programów Stypendialnych Prezydenta Miasta 
Opola w roku akademickim 2019-2020, wypłacono stypendia 24 wybitnym studentom  
w łącznej kwocie 100 926 zł, z tego: 18 stypendiów za znaczące osiągnięcia naukowe,  
2 za znaczące osiągnięcia kulturalno - artystyczne, 4 za osiągnięcia oraz zaangażowanie 
w działalność społeczną lub działalność na rzecz środowiska akademickiego. 

Ponadto w oparciu o zapisy uchwały Nr XV/271/15 Rady Miasta Opola z dnia  
24 września 2015 r. w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej wypłacono: 

  stypendia sportowe dla 96 osób - 927 294,35 zł.  
(Stypendia są wypłacane, co miesiąc w okresie od 1 marca do 31 grudnia danego 
roku), 

  nagrody sportowe dla zawodników i trenerów dla 88 osób - 132 812,50 zł. 
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4. Oddanie w 2020 roku w najem i użyczenie 30 niżej wymienionym organizacjom 
pozarządowym 17 lokali użytkowych na cel prowadzonej przez nie działalności pożytku 
publicznego. 

 

Lp. Nazwa organizacji Adres lokalu 

1. Stowarzyszenie "KULTURALNE OPOLE" 
KRAKOWSKA 32, OPOLE 

KRAKOWSKA 32/312, OPOLE 

2. Towarzystwo Przyjaciół Opola KRAKOWSKA 32/303, OPOLE 

3. Fundacja "Opolskie Dziouchy" KRAKOWSKA 32/304, OPOLE 

4. Fundacja "Wypłyń na głębię” KRAKOWSKA 32/305, OPOLE 

5. Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii 
INTRA KRAKOWSKA 32/310, OPOLE 

6. Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe KRAKOWSKA 32/311, OPOLE 

7. Fundacja "WSPÓLNA DROGA WIKE KRAKOWSKA 9, OPOLE 

8. 
Polski Instytut Rekonstrukcji Historycznych 

OZIMSKA 4/3, OPOLE 
9. OZIMSKA 4/4, OPOLE 

10. "Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w 
Polsce" Oddział w Opolu JÓZEFA WALECKI 4/A, OPOLE 

11. SEMPER AVANTI OPOLE 

KSIĘDZA KONSTANTEGO DAMROTA 1/2, 
OPOLE 

12. Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa 
Polskiego 

13. STOWARZYSZENIE OKF FENIX 

14. Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy 
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15. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg Opole 

KSIĘDZA KONSTANTEGO DAMROTA 1/302, 
OPOLE 16. Stowarzyszenie zwykłe "KLUB RODŁO" 

OPOLE 

17. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
Zarząd Koła Opole 

18. FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU 
HIPOTERAPII "KONIE-DZIECIOM" 

KSIĘDZA KONSTANTEGO DAMROTA 1/304, 
OPOLE 19. NOIZ FOUNDATION 

20. FUNDACJA MOSTY PONAD GRANICAMI 

21. Opolskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe 
"WĘDROWIEC" 

KSIĘDZA KONSTANTEGO DAMROTA 1/305, 
OPOLE 22. Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowe 

23. KLUB "AMAZONKA" 

24. Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości 
Kobiet 

KSIĘDZA KONSTANTEGO DAMROTA 1/306, 
OPOLE 25. Fundacja Harmonia Życia 

26. LIONS CLUB OPOLE 

27. Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze 

KSIĘDZA KONSTANTEGO DAMROTA 1/309, 
OPOLE 

28. FUNDACJA "DR CLOWN" 

29. Uczniowski Klub Sportowy "Akademia 
Młodego Siatkarza" 

30. Tęczowe Opole 

 
Wg ewidencji prowadzonej przez Wydział Lokalowy Urzędu Miasta Opola, do dnia 
31.12.2020 r. organizacjom pozarządowym udostępniono 100 lokali będących  
w zasobach gminy. 
 

5. Zakup usług w trybie zamówień publicznych niewchodzących w zakres zadań pożytku 
publicznego oraz zadań z wykorzystaniem klauzul społecznych w zamówieniach 
publicznych; 
 

W 2020 roku przeprowadzono 65 postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
uwzględniające aspekty społeczne - odnoszących się do zatrudnienia na umowę o pracę, 
oraz dostosowanie projektu (np. zakup autobusów, transport osób niepełnosprawnych, 
wymagania ) do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla 
osób niepełnosprawnych - i udzielono zamówień na łączną kwotę 72.649 606,19 zł 
netto. 
W ubiegłym roku nie zawarto umów z organizacjami pozarządowymi lub z innymi 
uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w trybie zamówień publicznych. 
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IV  WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA  

Współpraca pozafinansowa odbywała się przede wszystkim poprzez: 

1. Wsparcie doradcze i konsultacyjne Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego to w swojej podstawowej formie grono 
doradcze Prezydenta Miasta Opola, którego rolą jest przede wszystkim wyrażanie opinii  
w sprawach związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz ze 
zlecaniem zadań publicznych, opiniowanie uchwał i aktów prawa miejscowego, 
wyrażanie opinii w sporach pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami 
samorządu terytorialnego, a także opiniowanie strategii rozwoju jednostek samorządu 
terytorialnego. Celem działań ORDPP jest rozwój i wspieranie współpracy z 
organizacjami pozarządowymi.  

W dniu 19 czerwca 2020 r. Prezydent Miasta Opola ogłosił nabór kandydatów na 
członków III kadencji Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
Zgłaszanie kandydatów trwało od 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 r. Zgłoszono  
29 kandydatów, natomiast do etapu głosowania przeszło 28 kandydatów. 
W jej skład wchodzi 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych (osoby te zostały 
wybrane w otwartych wyborach do rady), 6 przedstawicieli Prezydenta i 3 Radnych Rady 
Miasta Opola.  

Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji powołana została na  
3-letnią kadencję, działa od 10 października 2020 r. do 10 października 2023 r. 

W 2020 roku odbyło się 8 posiedzeń Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 
(w tym jedno posiedzenie III kadencji), która podjęła 9 uchwał (w tym 4 uchwały III 
kadencji) w sprawie: 

  zaopiniowania projektu zmiany Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami 
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020; 

  zaopiniowania sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2019”; 

  zaopiniowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Opola; 
  zaopiniowania projektu „Programu  współpracy Miasta Opola z organizacjami 

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021”; 
  zaopiniowania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani na  2021 rok; 
  wyboru komisji skrutacyjnej do wyboru Prezydium ORDPP III kadencji; 
  w sprawie opiniowania wniosków złożonych do Inicjatywy Lokalnej na 2021 rok; 
  wyboru Prezydium ORDPP III kadencji; 
  w sprawie ustalenia harmonogramu posiedzeń ORDPP III kadencji. 

2. Wzajemne i wszechstronne informowanie się o kierunkach podejmowanych  
i realizowanych działań. 

Stała współpraca oraz wzajemny kontakt zarówno z organizacjami pozarządowymi jak  
i Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego pozwalają na podążanie we wspólnie 
obranym kierunku w ramach współpracy miasta i organizacji. Przedstawiciele organizacji 
oraz Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego bierze aktywny udział  
w wypracowywaniu jednorocznych i wieloletnich programów współpracy miasta  

Id: 85111EA8-AA57-49EE-8E11-F668E346D8B1. przyjety Strona 19



Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 
podmiotami na rok 2020  
 

z organizacjami pozarządowymi, a także w konsultowaniu aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji. 

3. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych,  
w szczególności w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.  

W 2020 roku konsultowano z organizacjami pozarządowymi i Opolską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego następujące dokumenty: 

  Projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta Opola z 
organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2021 rok, 

  Projekt uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej uchwałę NR XVII/347/19 Rady 
Miasta Opola z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 
podmiotami na rok 2020, 

  Projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Opola na lata 2020-2023, 
  Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. 

 

4. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. 

W 2020 r. w dniu 31 sierpnia w 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych 
odbyła się inauguracja działalności Rady Programowej Izby Pamięci Solidarności, 
powołanej przez Prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. W skład Rady wchodzi  
17 osób, w tym: przedstawiciele Prezydenta Miasta Opola, przedstawiciele Rady Miasta 
Opola, przedstawiciele środowisk naukowych, działacze opozycji demokratycznej  
w czasach PRL, przedstawiciele NSZZ Solidarność, członkowie Fundacji im. Romana 
KirsteinaW ww. zespołach uczestniczyli przedstawiciele: Prezydenta Miasta Opola, 
Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych, rad 
dzielnic, Rady Miasta Opola, mieszkańców miasta Opola oraz społeczni liderzy lokalni. 

Ponadto funkcjonowały następujące zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym:  

  Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego, 
  Społeczna Rada Konsultacji, 
  Kapituła Konkursu przyznająca nagrodę im. Jana Całki,  
  Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, 
  Zespół roboczy ds. Programu współpracy miasta Opola z organizacjami 

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021, 
  Rada Sportu,  
  Rada Seniorów, 
  Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Opolu. 

5. Popularyzowanie działalności organizacji pozarządowych. 

Przybliżenie mieszkańcom działalności III sektora z wykorzystaniem poniższych 
kanałów:  
strona internetowa Urzędu Miasta Opola, wydawnictwa magazynów miejskich, Biuletyn 
Informacji Publicznej Miasta Opola, portale społecznościowe, lokalne media, Kampania 
1%, oraz za pomocą elektronicznego informatora NGO - strada, dostępnego na stronie 
miasta Opola. 
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6. Udzielenie organizacjom pozarządowym wsparcia organizacyjnego, merytorycznego, 
szkoleniowego przede wszystkim poprzez: 

  bezpłatny wynajem biur i sal konferencyjnych w Centrum Dialogu 
Obywatelskiego – w 2020 roku to 748 rezerwacji 3 sal konferencyjnych oraz 20 
organizacji pozarządowych korzystających z biur ulokowanych w Centrum 
Dialogu Obywatelskiego przy ul. Damrota 1 w Opolu, 

  bezpłatne korzystanie z wyposażenia sal konferencyjnych (system 
nagłośnieniowy, laptop, telewizor umożliwiający wyświetlenie obrazu na dużym 
ekranie, stacjonarny i mobilny rzutnik multimedialny), 

  wsparcie informatyczne na temat darmowych narzędzi internetowych do 
prowadzenia spotkań on-line 

  wprowadzenie stałego wtorkowego Newslettera, który zawiera bieżące 
informacje na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi w Opolu, 
szkoleń, spotkań, porad, wydarzeń, zmian w przepisach prawnych, konkursów, 

  wprowadzenie stałego piątkowego Newslettera zawierającego zestawienie 
konkursów ogłaszanych w Opolu, województwie i całym kraju, 

  bezpłatne poradnictwo prawne dla organizacji pozarządowych (drogą mailową i 
telefoniczną), 

  stałą dostępność elektronicznych platform związanych z Budżetem 
Obywatelskim, Inicjatywą Lokalną, oraz możliwość rezerwacji sal. 

 

7. Stała aktualizacja bazy danych teleadresowych organizacji pozarządowych.  

W 2020 roku powstał informator o organizacjach pozarządowych działających na terenie 
naszego miasta - „NGO-strada”. Opracowanie powstało na podstawie zgłoszeń samych 
zainteresowanych podmiotów, które, na co dzień podejmują społeczną aktywność, aby 
dostarczyć mieszkańcom bogatą ofertę w zakresie między innymi kultury, edukacji, 
sportu i rekreacji, a także w celu wsparcia mieszkańców w sferze socjalnej. 

Dokument został podzielony na trzy części: obszary pożytku publicznego, podział 
według organizacji pozarządowych oraz pozostałe organizacje pozarządowe. 
Użytkownik może skorzystać ze spisu treści, aby odnaleźć interesujący go obszar 
działalności, bądź organizację. Kliknięcie w daną nazwę obszaru przenosi użytkownika 
do innej części dokumentu, w której wypisane są nazwy organizacji, które zajmują się 
owym obszarem. Kliknięcie w nazwę organizacji sprawia, że użytkownik zostaje 
przeniesiony do części dokumentu, w którym znajdują się dane oraz oferta wybranej 
organizacji. 

Informator dostępny jest w formie elektronicznej, co umożliwia jego bieżącą aktualizację. 

W przypadku, gdy organizacja chce się znaleźć w tym dokumencie lub zaktualizować 
zamieszczone w nim dane wystarczy przesłać na adres: ngo@um.opole.pl. następujące 
dane: Nazwa organizacji, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres strony 
internetowej – jeśli organizacja takową posiada, adres tradycyjny – pocztowy, obszary 
działania pożytku publicznego jakim zajmuje się organizacja, oferta organizacji z jakiej 
mogą skorzystać mieszkańcy, status OPP – czy organizacja posiada status organizacji 
pożytku publicznego. Zgłoszenie z Państwa strony będzie gwarantowało umieszczenie 
danych oraz oferty w informatorze. 
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Opracowanie dostępne jest na stronie miasta Opola pod linkiem: 
https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/informator-ngo-strada. 

8. Wspieranie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu partnerów do współpracy, także 
zagranicznych. 

Dotychczas Miasto Opole wspierało organizacje pozarządowe w poszukiwaniu 
partnerów do współpracy przy okazji udziału pracowników Urzędu Miasta oraz miejskich 
jednostek organizacyjnych m.in. w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach z 
przedstawicielami NGO, podczas delegacji krajowych i zagranicznych oraz przy okazji 
organizacji przez Miasto Opole różnego rodzaju wydarzeń z zakresu kultury i współpracy 
zagranicznej. 

Niestety w roku sprawozdawczym, ze względu na ogłoszony stan epidemii oraz 
wprowadzone obostrzenia, pozyskiwanie partnerów do współpracy z organizacjami 
pozarządowymi było znacznie ograniczone i sprowadzało się w zasadzie do wymiany 
kontaktów między urzędnikami i przedstawicielami NGO drogą telefoniczną i e-mailową.  

9. Objęcie patronatem honorowym Prezydenta 14 inicjatyw podejmowanych przez 
organizacje pozarządowe. 

10. Przekazanie organizacjom pozarządowym około 1,5 tys. sztuk materiałów 
promocyjnych (w tym: mapy Atrakcje Opola, 1001 drobiazgów - mapa z atrakcjami 
turystycznymi miasta, ulotki Opole TOP 10, torby promocyjne, smycze, notesy, 
długopisy, magnesy, omapy - książeczka festiwalowa wydana przez NCPP, lizaki, 
Opole na rowerze, kolorowanki, książka "Opolski Cmentarz Żydowski", kubki z 
nadrukiem i in.) na zasadach obowiązujących w Urzędzie. 

11. Organizacja szkoleń, konferencji, warsztatów, debat oraz konsultacji z ekspertami,  
a także prowadzenie doradztwa w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych 

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów dot. 
organizacji szkoleń organizacji pozarządowych, z uwagi na ogłoszony stan epidemii 
oraz wprowadzone obostrzenia jak i konieczność zabezpieczenia środków w budżecie 
miasta Opola w pierwszej kolejności na działania związane z COVID - 19 nie doszedł 
do skutku. 

Jednakże pracownicy Centrum Dialogu Obywatelskiego systematycznie udzielali 
wsparcia organizacjom poprzez: 

1) poradnictwo (drogą mailową i telefoniczną) w zakresie: 

  informowania o zasadach obradowania kolegialnych władz organizacji 
pozarządowych w czasie obowiązujących ograniczeń w funkcjonowaniu 
państwa, 

  informowanie o zasadach rozliczania środków oraz realizacji zadań zleconych 
(odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy, zdalne wykonywanie działań) w 
czasie obowiązujących ograniczeń w funkcjonowaniu państwa, 

  wsparcie w zakresie tworzenia statutów i regulaminów, formułowania uchwał 
podejmowanych przez organy, 

  pomoc w rozwiązywaniu bieżących prawnych problemów w funkcjonowaniu 
organizacji w dobie epidemii, 

  pomoc w interpretowaniu przepisów ustaw i rozporządzeń covidowych; 
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2) doradztwo informatyczne na temat darmowych narzędzi internetowych do 
prowadzenia spotkań on-line; 

3) wprowadzenie od kwietnia 2020 roku wtorkowego Newslettera, który zawiera 
bieżące informacje na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi w 
Opolu, szkoleń, spotkań, porad, wydarzeń, zmian w przepisach prawnych, 
konkursów. 
 

12. Współorganizowanie przedsięwzięć z organizacjami pozarządowymi na rzecz 
mieszkańców Opola.  

Ze względu na ogłoszony stan epidemii oraz wprowadzone obostrzenia, zaplanowane 
na 2020 rok wydarzenia (m.in. Piknik Rodzinny nad Odrą, Święto Lata, Gala 
Wolontariatu) przy aktywnym udziale organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy nie 
odbyły się. 

13. Udostępnianie, w miarę możliwości organizacyjnych, pomieszczeń oraz znajdującego 
się w nich wyposażenia i urządzeń na działania podejmowane przez organizacje 
pozarządowe;  

Miasto Opole bezpłatnie udostępnia sale oraz biura (w siedzibie Centrum Dialogu 
Obywatelskiego przy ul. Damrota 1 opolskim organizacjom pozarządowym oraz 
wszystkim społecznikom. 

Przez siedem dni w tygodniu są do dyspozycji trzy sale konferencyjne: 

- sala nr: 106, piętro: I, powierzchnia: 62.64 m 2,  
- sala  nr 105, piętro: I, powierzchnia: 39.17 m 2,  
- sala nr. 308, piętro: III, powierzchnia: 39.17 m 2. 

 

Sale wyposażone są w zintegrowany system nagłośnieniowy. Do dyspozycji 
wypożyczających jest laptop, telewizor umożliwiający wyświetlenie obrazu na dużym 
ekranie, stacjonarny i mobilny rzutnik multimedialny.  Do dyspozycji korzystających 
oddana została bezprzewodowa sieć WiFi o nazwie WiFi.Opole, z którą należy się 
połączyć w celu dostępu do Internetu. Na każdym piętrze znajduje się kuchnia 
wyposażona w kącik jadalny, zmywarkę oraz naczynia. Wyposażenie sal w budynku 
przy ul. Damrota 1 umożliwia prowadzenie spotkań on-line, które stały się alternatywą 
dla spotkań bezpośrednich, których w obecnym brzemieniu obostrzeń organizacje 
pozarządowe jak i inne podmioty nie mogą realizować.  

Ponadto 3 organizacje (Stowarzyszenie Bieg Opolski, Fundacja naKole, 
Stowarzyszenie "Biegamy Pomagamy”) skorzystały bezpłatnie ze sprzętu (stoły, 
namioty, krzesła) będącego na stanie Centrum Dialogu Obywatelskiego, który został 
wykorzystany podczas imprez plenerowych oraz szkolenia z pierwszej pomocy. 

W 2020 r. złożono 748 rezerwacji sal konferencyjnych, a 20 organizacji pozarządowych 
miało możliwość skorzystania z pomieszczeń biurowych ulokowanych w Centrum 
Dialogu Obywatelskiego przy ul. Damrota 1 w Opolu. 

Od dnia 6 listopada 2020 r. korzystanie z sal konferencyjnych w budynku CDO jest 
ograniczone. W salach mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, w celu prowadzenia 
spotkania on-line. 

Id: 85111EA8-AA57-49EE-8E11-F668E346D8B1. przyjety Strona 23



Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 
podmiotami na rok 2020  
 

 

14. Edukacja prawna członków organizacji pozarządowych 
 

Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. 
realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji prawnej skierowany do organizacji 
pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
Zostały złożone dwie oferty. Komisja konkursowa wytypowała ofertę fundacji 
TOGATUS PRO BONO do realizacji.   

  
Prezydent Miasta Opola zlecił tej organizacje realizację zadania publicznego z zakresu 
edukacji prawnej pt.: „Zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa” w formie 
powierzenia oraz przeznaczył na realizację tego zadania dotację w wysokości 5 000 zł.  

  
W ramach realizacji tego zadania Fundacja przygotowała 6 wykładów online, 
prowadzonych przez prawników współpracujących z Fundacją Togatus Pro Bono, tj.: 

 
1)     Odpowiedzialność karna i cywilna osób poniżej i powyżej 18 roku życia 

(https://business.facebook.com/events/2732449350344525/) 
2)     Rybołówstwo XXI wieku - o rodzajach oszustw w dobie Internetu 

(https://business.facebook.com/events/333638131065866/); 
3)     O prawie do ochrony wizerunku 

(https://business.facebook.com/events/1366081970397496/) 
4)     Gdzie szukać pomocy prawnej? Jakie mam prawa jako 

konsument?(https://business.facebook.com/events/774355393346203/) 
5)     Bezpieczeństwo w sieci. Konsument w sieci 

(https://business.facebook.com/events/803354936904044/) 
6)     Nowe zasady upadłości konsumenckiej. Komu się to opłaca? 

(https://www.facebook.com/events/257578758996851/?notif_id=16030495784
21979&notif_t=event_admin_invite_reminder&ref=notif) 

 
oraz 2 poradniki: Poradnik dla konsumentów oraz Poradnik dla dorosłych a także 
plakat promujący ww. działania. 

 
15. Udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z Miastem, 

które ubiegają się o dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć z innych źródeł;  

W 2020 roku udzielono rekomendacji dwóm organizacjom pozarządowym, tj. 
Stowarzyszeniu Laboratorium Zmiany oraz Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej 
FREE.  

16. Budowanie i promowanie dobrego wizerunku organizacji pozarządowych; 

Przybliżenie mieszkańcom działalności III sektora z wykorzystaniem poniższych 
kanałów: strona internetowa Urzędu Miasta Opola, wydawnictwa magazynów miejskich, 
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Opola, portale społecznościowe, spotkania 
organizowane przez Centrum Dialogu Obywatelskiego, lokalne media, Kampania 1%. 

17. Przekazywanie, w miarę możliwości, organizacjom pozarządowym zamortyzowanych 
środków trwałych, sprzętu i wyposażenia komputerowego; 

W ubiegłym roku organizacje pozarządowe nie zgłaszały zapotrzebowania na 
przekazanie im zamortyzowanych środków trwałych, sprzętu i wyposażenia 
komputerowego.     
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18. Nagradzanie i wyróżnianie społeczników aktywnie zaangażowanych w sprawy Miasta i 
jego rozwoju w kategoriach „Lider Społeczny Roku” oraz „Pożytek Roku”, a także 
organizacja Gali Wolontariatu. 

W ramach konkursu im. Jana Całki nagradzane są osoby i podmioty szczególnie 
zasłużone w działalności społecznej na rzecz Miasta Opola i jego mieszkańców. 

Laureaci w kategorii: 

  „Lider Społeczny Roku” – nagroda za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju 
dialogu i współpracy w Opolu, 

  „Pożytek Roku” – nagroda dla zadania pożytku publicznego o szczególnym 
znaczeniu dla mieszkańców Miasta Opola. 

otrzymują nagrodę w wysokości 5.000 zł. 

 

Łącznie do konkursu zgłoszono, aż 30 kandydatur w tym: w kategorii „Lider Społeczny 
Roku 2019” 13 kandydatów natomiast w kategorii „Pożytek Roku” 17 zadań. Ostatecznie 
decyzją Kapituły konkursowej w kategorii: 

  „Lider Społeczny Roku 2019” zostali wyróżnieni: 

1. Danuta Sokołowska 
2. Agnieszka Bakowska 
3. Danuta Pilipczuk 
4. Czesław Smyk 

 

Laureatem konkursu im. Jana Całki została Halina Łubniewska. 
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Pani Halina Łubniewska od 34 lat jest prezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Opolu. Angażuje się w rozwój stowarzyszenia wprowadzając nowe formy 
aktywności, otwierając się na współprace z innymi podmiotami, m.in. ze szkołą 
muzyczną - wspólnie z jej uczniami organizuje wydarzenia kulturalne, które 
niejednokrotnie służą mieszkańcom Opola. Współpracuje z Galerią Sztuki 
Współczesnej w Opolu, gdzie realizowany jest wspólny program 
upowszechniania i popularyzacji sztuki współczesnej. Pani Halina dba o 
międzypokoleniowość realizując ciekawe programy, także ze szkołami 
podstawowymi gdzie były realizowane projekty: gotowania 
międzypokoleniowego czy też śniadania wielkanocne organizowane w centrum 
miasta. Dzięki jej pasji i zaangażowaniu wielu mieszkańców Opola może 
aktywnie działać na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 

  „Pożytek Roku 2019” wyróżniono zadania: 

1. Zapobieganie przestępczości – województwo opolskie 
2. Wsparcie osób oraz instytucji działających w obszarze bezdomności, ubóstwa oraz 

wykluczenia. 
3. Asystent Osobisty Osoby Niesłyszącej i tłumacz języka migowego on-line 
4. Atlantis Bieg Opolski 

 

Laureatem konkursu im. Jana Całki zostało zadanie „Placówka wsparcia 
dziennego świetlica środowiskowa NARNIA” realizowane przez Fundację 
Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu. 
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Placówka funkcjonuje 5 dni w tygodniu oraz w wakacje i ferie, zlokalizowana 
jest w dzielnicy Groszowice, jest dostępna dla dzieci i młodzieży w wieku od 6-
17 lat z całego miasta Opola. Placówka bierze udział we wszystkich 
przedsięwzięciach organizowanych przez Urząd Miasta Opola( piknikach, 
konkursach, eventach), gdzie dzieci maja możliwość m.in. pokazywać swoje 
pasje i prezentować na scenie swoje zdolności. Placówka organizuje również 
dla dzieci różne atrakcje jak. np. spływ na pontonach rzeką Dunajec. Narnia to 
aktywność, profilaktyka, wyzwania, nauka, zabawa. 

 

W 2020 r. z powodu epidemii koronawirusa, ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 
inaczej niż zwykle. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych społeczników oraz 
mieszkańców zrezygnowaliśmy z organizacji jakiejkolwiek uroczystości i przenieśliśmy 
ogłoszenie wyników do Internetu. 

 

Gala Wolontariatu 

Ze względu na ogłoszony stan epidemii oraz wprowadzone obostrzenia nie 
zorganizowano przypadającej na rok 2020 XX Gali Wolontariatu poświęconej 
najaktywniejszym wolontariuszom współpracującym i angażującym się w różnego 
rodzaju aktywności społeczne. 

Podziękowania dla 134 wolontariuszy i 67 koordynatorów przeniesione zostały do 
Internetu. Prezydent miasta Opola w postaci filmu, dyplomu oraz drobnego upominku - 
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bilety do kina oraz zestawy Opolskiego Wolontariusza - podziękował wolontariuszom za 
ich ogromną pracę społeczną na rzecz innych, zwłaszcza w tak trudnym okresie, jakim 
jest epidemia Koronawirusa. 

 

 

V  PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE W 2020 ROKU 
ORAZ SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

 

W 2020 r. organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zrealizowały 
priorytetowe zadania publiczne w następujących obszarach: 

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

2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa; 
4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
5. 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.); 
6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
9. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
10. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
11. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
12. Promocja i organizacja wolontariatu; 
13. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka; 
14. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

Sposób realizacji programu: 

1. Podmiotami realizującymi postanowienia Programu w zakresie współpracy, są 
w szczególności: Rada Miasta Opola, Prezydent Miasta Opola, organizacje pozarządowe 
posiadające siedzibę w Opolu lub działające na rzecz Miasta Opola, a także Opolska 
Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

2. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się w formie finansowej  
(w trybie przeprowadzania otwartych konkursów ofert, w trybie pozakonkursowym,  
a także w trybie ciągłym) i pozafinansowej. 

3. Współpraca o charakterze finansowym odbywała się według następujących zasad: 
a) zlecanie realizacji zadań Miasta Opola organizacjom pozarządowym obejmuje 

w pierwszej kolejności zadania priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu 
otwartych konkursów ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia 
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lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób, określony 
w przepisach odrębnych; 

b) otwarty konkurs ofert ogłasza Prezydent Miasta Opola; 
c) termin do składania ofert w trybie konkursowym nie może być krótszy niż 21 dni  

w przypadku konkursów ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie; 

d) otwarty konkurs ofert ogłasza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola, 
w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Opola, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Opola oraz za pośrednictwem Generatora eNGO; 

e) dotacje sportowe (jednoroczne i wieloletnie) przyznawane są na podstawie ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
na podstawie uchwały nr XV/272/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w 
sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola. Oferty 
składane są w trybie ciągłym i w tym samym trybie wyłaniani są realizatorzy zadań. 
Decyzja o przyznaniu dotacji należy do Prezydenta Miasta Opola. 

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami Programu, kwota przeznaczona na jego realizację miała 
wynieść nie mniej niż 10.000.000,00 zł.  

Program obowiązywał w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. 

   

 

VI ZASADY WSPÓŁPRACY MIASTA OPOLA Z ORGANIZACJAMI 
        POZARZĄDOWYMI 

 

Przyjęte w Programie założenia współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi, 
zostały oparte na siedmiu fundamentalnych zasadach: 

 

1) pomocniczości – Miasto podejmuje działania na rzecz organizacji pozarządowych 
i wspiera ich działalność w zakresie niezbędnym dla podniesienia efektywności działań 
na rzecz mieszkańców Opola, nie wyręczając jednak tych organizacji i nie 
ograniczając ich samodzielności; 

2) suwerenności stron – gwarancja zachowania niezależności Miasta i organizacji 
pozarządowych, ich równość i autonomia w granicach przyznanych przez 
obowiązujące prawo. Strony mają prawo do niezależności i odrębności 
w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów 
i samodzielnej realizacji zadań publicznych; 

3) partnerstwa – podstawą podejmowanych działań związanych z definiowaniem 
i rozwiązywaniem problemów społecznych, wykonywaniem zadań publicznych oraz 
pozostałych procesów związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych jest 
współpraca Miasta i organizacji pozarządowych oparta na wzajemnym szacunku 
i uznaniu równorzędności stron; 

4) efektywności – określenie przez Miasto i organizacje pozarządowe należytego 
sposobu osiągania zakładanych celów i konieczności ich realizacji oraz dążenie do 
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osiągania jak najlepszych efektów w zakresie wzajemnej współpracy oraz 
minimalizacji kosztów z tym związanych; 

5) uczciwej konkurencji – wszystkie podejmowane przez Miasto oraz organizacje 
pozarządowe działania przy realizacji zadań publicznych w obszarze pożytku 
publicznego powinny opierać się na równych dla stron i obiektywnych kryteriach, 
zasadach oraz w sposób nie budzący wątpliwości, co do przejrzystości działań 
i procedur; 

6) jawności – zachowanie przejrzystości w podejmowanych działaniach oraz 
przekazywanie pełnej i prawdziwej informacji o działaniach, które są istotne z punktu 
widzenia wspólnej realizacji zadań publicznych na rzecz Miasta i jego mieszkańców; 

7) równości szans – poprzez włączanie do współpracy, na równych prawach, grup 
mniejszościowych i dyskryminowanych oraz promowanie zadań publicznych 
realizowanych bez barier architektonicznych i komunikacyjnych. 

 

 

 

VII. ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM 
POZARZĄDOWYM I INNYM UPRAWNIONYM PODMIOTOM  

 

W 2020 r. Miasto zlecało realizację zadań na podstawie: 

1. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą o pożytku”, · 
z zastosowaniem:  
  trybu konkursowego,  
  trybu pozakonkursowego (tzw. „mały grant”). 

2. Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, z zastosowaniem trybu 
konkursowego. 

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, z zastosowaniem trybu konkursowego. 
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4. Uchwały Rady Miasta Opola nr XV/272/15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 
warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola, zwanej dalej 
„uchwałą o sporcie”, z zastosowaniem trybu ciągłego. 

 

 

VII. 1     ŚRODKI WYDATKOWANE W TRYBIE KONKURSOWYM ORAZ CIĄGŁYM 

 

Obszar współpracy Określone cele Wydział 
merytoryczny  

Liczba 
konkursów 

Liczba 
ofert 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Kwota 
wydatkowana 

stan na 
31.12.2020 r.  

(w zł) 

Priorytet I                                                        
Pomoc społeczna, w 
tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans 
tych rodzin i osób 
 

Wyrównywanie poziomu 
życia rodzin i osób 
znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej 

WPS 1 4 3 4 242 884,50 

Prowadzenie i rozwój 
niezbędnej infrastruktury 
socjalnej 

WPS 0 0 0 3 802 353,00 

Reintegracja społeczna 
osób i rodzin 
bezdomnych 

WPS 1 3 2 19 522,76 

Priorytet II                                              
Wspieranie rodziny i 
sytemu pieczy 
zastępczej 
 
 

Wsparcie rodziny w 
zakresie pomocy w 
opiece i wychowaniu 
dzieci 
(zadanie dwuletnie 
2019-2020, konkurs 
ogłoszony w  
2019 r.) 

WPS 0 0 0 1 053 390,50 

Priorytet III          
Udzielanie 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz 
zwiększania 
świadomości prawnej 
społeczeństwa 

Nieodpłatna pomoc 
prawna - 1 punkt 

CDO 

1 6 1 63 360,00 

Poradnictwo 
obywatelskie - 2 punkty 1 4 1 126 720,00 

Edukacja prawna 1 2 1 5 000,00 

Priorytet IV 
Podtrzymywanie i 
upowszechnianie 
tradycji narodowej, 
pielęgnowania 
polskości oraz 
rozwoju świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej i 
kulturowej 

Rozwój świadomości 
obywatelskiej CDO 1 2 1 5 000,00 
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Priorytet VII 
Ochrona i promocja 
zdrowia, w tym 
działalności 
leczniczej w 
rozumieniu ustawy z 
dnia 15 kwietnia  
2011 r. o działalności 
leczniczej  

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

WPS 

1 1 1 0,00 

Realizacja programu 
zapobiegania próchnicy i 
chorobom dziąseł  
u dzieci w wieku 
przedszkolnym pn. 
"Biały ząbek" 

1 1 1 26 000,00 

Priorytet VIII 
Działalność na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych 

Integracja i zwiększenie 
uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w 
życiu społecznym 

WPS 1 10 3 18 950,00 

Priorytet X 
Działalność na rzecz 
osób w wieku 
emerytalnym 

Aktywizacja i integracja 
osób w wieku 
emerytalnym w życiu 
społecznym  

WPS 1 7 2 10 900,00 

Priorytet XII 
Działalność 
wspomagająca 
rozwój 
wspólnot i 
społeczności 
lokalnych -  
CENTRUM 
AKTYWIZACJI 
SPOŁECZNEJ  

Przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu 

WPS 
1 21 8 92 813,49 

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

Upowszechnianie i 
rozwój kultury, 
wzbogacenie oferty 
kulturalnej oraz 
promocja 
wydarzeń kulturalnych 
Opola 

KTWZ 

1  66 4 35 000,00 

Upowszechnianie i 
rozwój kultury – 
PIASTONALIA 

1 1 0 0 

Wzbogacenie oferty 
kulturalnej – 
FESTIWALE 
(zadanie dwuletnie 
2019-2020, konkurs 
ogłoszony w  
2019 r.) 

0 0 0 300 000,00 

Priorytet XV 
Wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej 

Rozwój fizyczny 
społeczności lokalnej 
oraz propagowanie 
prozdrowotnego trybu 
życia 

S 

1 42 35 406 821,09 

 57 46 *3 970 709,05 
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Priorytet XVI 
Ekologia i ochrona 
zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego 

Przeciwdziałanie 
bezdomności zwierząt 
oraz ochrona gatunkowa 
zwierząt 
(zadanie dwuletnie 2019 
-2020, konkurs 
ogłoszony w  
2019 r.) 

OŚR 0 0 0 48 992,50 

Priorytet XX 
Promocja i 
organizacja 
wolontariatu 

Organizacja i 
prowadzenie Opolskiego 
Centrum Wolontariatu 
(OCW) 
(zadanie dwuletnie 2020 
-2021) 

CDO 1 1 1 10 000,00 

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

Wsparcie rodziny WPS 1 1 1 45 000,00 

Priorytet XIX 
Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom 
społecznym   

Przeciwdziałanie 
narkomanii WPS 1 22 13 200 011,00 

Profilaktyka i 
rozwiązywanie 
problemów 
alkoholowych 

WPS 2 25 13 362 875,00 

Przeciwdziałanie 
przemocy WPS 1 11 2 15 400,00 

RAZEM TRYB KONKURSOWY I CIĄGŁY 20 287 139 14 861 702,89 

 
 

* tryb ciągły (dotyczy 46 zadań realizowanych na podstawie uchwały Rady Miasta Opola nr XV/272/15 z dnia 24 września 2015 r. 
w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola). 

 
 
CDO – Centrum Dialogu Obywatelskiego. 
WPS – Wydział Polityki Społecznej. 
S – Wydział Sportu. 
KTWZ– Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej. 
OŚR– Wydział Ochrony Środowiska. 
 

 

 

 

VII. 2      ŚRODKI WYDATKOWANE W TRYBIE POZAKONKURSOWYM 
   

 
     

Obszar współpracy Określone cele Wydział 
merytoryczny  

Liczba 
złożonych 

ofert 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Kwota 
wydatkowana 

(stan na 
31.12.2020 r.) 
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Priorytet II                                              
Wspieranie rodziny i 
sytemu pieczy 
zastępczej 

Wsparcie rodziny w 
zakresie pomocy w 
opiece i wychowaniu 
dzieci 

WPS 1 1 6 609,50 zł 

Priorytet VIII 
Działalność na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych 

Integracja i zwiększenie 
uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w 
życiu społecznym 

WPS 7 3 29 800,00 zł 

Priorytet X 
Działalność na rzecz 
osób w wieku 
emerytalnym 

Aktywizacja i integracja 
osób w wieku 
emerytalnym w życiu 
społecznym  

WPS 3 2 19 100,00 zł 

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

Upowszechnianie i 
rozwój kultury, 
wzbogacenie oferty 
kulturalnej oraz promocja 
wydarzeń kulturalnych 
Opola 

KTWZ 2 1 10 000,00 zł 

Priorytet XV 
Wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej 

Rozwój fizyczny 
społeczności lokalnej 
oraz propagowanie 
prozdrowotnego trybu 
życia 

S 2 2 13 000,00 zł 

Priorytet XIX 
Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom 
społecznym   

Przeciwdziałanie 
narkomanii WPS 2 2 14 000,00 zł 

Profilaktyka i 
rozwiązywanie 
problemów alkoholowych 

WPS 1 1 5 000,00 zł 

 
RAZEM TRYB POZAKONKURSOWY 18 12 97 509,50 zł 

 
 

 
 

  
CDO – Centrum Dialogu Obywatelskiego. 
WPS – Wydział Polityki Społecznej. 
S  – Wydział Sportu. 
KTWZ– Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej. 

 

 

W 2020 roku wsparcie finansowe udzielone z budżetu miasta Opola 
organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom, wyniosło 
16 120 245,24, z tego: 

  10 890 993,84 zł w trybie konkursowym,  
  97 509,50 zł w trybie pozakonkursowym, 
  3 970 709,05 zł w trybie ciągłym, 
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  1 161 032,85 zł w formie stypendiów i nagród. 

 

 

 

 

VIII.  SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

 Realizacja Programu został poddana ewaluacji przez grupę roboczą składającą się 
z dwóch przedstawicieli organizacji i dwóch przedstawicieli Prezydenta, wchodzących 
w skład Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Program współpracy na 2020 r 
zakładał zastosowanie mierników jakościowych (m.in. sprawozdania, opinie, uwagi) oraz 
następujących mierników ilościowych: 

1) liczba   i  struktura  organizacji   pozarządowych   współpracujących z Miastem; 
2) liczba  i struktura ogłoszonych w 2020 r. konkursów, złożonych  ofert i podpisanych 

umów; 
3) wykonanie  planu  dotacji  za  rok  2020; 
4) liczba przeprowadzonych szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz liczba ich 

uczestników lub liczba udzielonych porad przez ekspertów; 
5) liczba wolontariuszy świadczących wolontariat długoterminowy i okazjonalny w ramach 

realizacji zadań publicznych; 
6) liczba lokali przekazanych do użytku organizacjom pozarządowym (zarówno w formie 

odpłatnej, jak i nieodpłatnej); 
7) liczba szkoleń i konferencji w salach znajdujących się w siedzibie Centrum Dialogu 

Obywatelskiego, realizowanych w ramach działalności non-profit; 
8) liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych zasiadających w podmiotach 

konsultacyjnych typu: Rada Seniorów, Społeczna Rada Konsultacji, Zespół ds. Budżetu 
Obywatelskiego, Rada Sportu itp. 

9) liczba nowo powstałych organizacji pozarządowych w roku obowiązywania Programu. 
 

Grupa robocza dokonująca ewaluacji programu nie wniosła żadnych uwag odnośnie niżej 
prezentowanych wartości mierników. 
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Lp. Nazwa miernika 
Wartość miernika 

Wnioski i rekomendacje 
2019 2020 

1. 

Liczba i struktura 
organizacji 
pozarządowych 
współpracujących z 
Miastem 

851 
 

(stowarzyszenia 
rejestrowe 539, 
stowarzyszenia zwykłe 
29, fundacje 189,  
organizacje sportowe 94)  

 
889 

 
(stowarzyszenia 
rejestrowe 552, 
stowarzyszenia zwykłe 
36, fundacje 205,  
kluby sportowe i 
uczniowskie kluby 
sportowe 96) 

Brak uwag 

2. 

Liczba i struktura 
ogłoszonych 
konkursów, złożonych 
ofert i podpisanych 
umów 

 
38 konkursów 

 
507 ofert 

(z tego: 368 w trybie 
konkursowym, 44 w 
trybie pozakonkursowym, 
95 w trybie ciągłym), 

312 umów,  

 ( tego: 204 w trybie 
konkursowym, 33 w 
trybie pozakonkursowym, 
75 w trybie ciągłym) 

 
 

20 konkursów 
 
305 ofert 

(z tego: 230 w trybie 
konkursowym, 18 w trybie 
pozakonkursowym, 57 w 
trybie ciągłym), 

151 umów, 

 ( tego: 93 w trybie 
konkursowym, 12 w trybie 
pozakonkursowym, 46 w 
trybie ciągłym 

Brak uwag 

3. 
Wykonanie planu 
dotacji  98 % 97% Brak uwag 

4. 

Liczba 
przeprowadzonych 
szkoleń dla 
organizacji 
pozarządowych oraz 
liczba ich uczestników 
lub liczba udzielonych 
porad przez 
ekspertów 

 
 

10/około 225 
osób 

 
(w tym 8 szkoleń  
zleconych  do realizacji 
organizacji pozarządowej 
w trybie konkursowym) 

0 

(w związku z ogłoszeniem 
stanu pandemii oraz 
koniecznością 
zabezpieczenia w 
budżecie miasta Opola 
środków na działania 
związane z COVID-19 
zrezygnowano z 
ogłoszenia konkursu dla 
ngo na przeprowadzenie 
szkoleń organizacji 
pozarządowych)     

Brak uwag 

5. 

Liczba wolontariuszy 
świadczących 
wolontariat 
długoterminowy i 
okazjonalny w ramach 
realizacji zadań 
publicznych 

54 

ponad 200 
 

(z tego około 50 
wolontariuszy 

długoterminowych)  

Brak uwag 

6. 

Liczba lokali 
przekazanych do 
użytku organizacjom 
pozarządowym 
(zarówno w formie 
odpłatnej, jak i 
nieodpłatnej) 

14 17 Brak uwag 
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7. 

Liczba szkoleń i 
konferencji w salach 
znajdujących się w 
siedzibie Centrum 
Dialogu 
Obywatelskiego, 
realizowanych w 
ramach działalności 
non-profit 

 

 

 

143 wnioski o 
rezerwację sali 
konferencyjnej 

 
 

382 spotkania 
o charakterze non-

profit 

 

748 wniosków o 
rezerwację 3 sal 
konferencyjnych 

 

 
444 spotkania  

o charakterze non-
profit 

Brak uwag 

8. 

Liczba przedstawicieli 
organizacji 
pozarządowych 
zasiadających w 
podmiotach 
konsultacyjnych typu: 
Rada Seniorów, 
Społeczna Rada 
Konsultacji, Zespół 
ds. Budżetu 
Obywatelskiego, 
Rada Sportu itp. 

miernik wprowadzony 
w 2020 r. 64 Brak uwag 

9. 

Liczba nowo 
powstałych 
organizacji 
pozarządowych w 
roku obowiązywania 
Programu 

60 38 Brak uwag 

 

 

IX.  ILOŚĆ I STRUKTURA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 

W ewidencji prowadzonej z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola przez Centrum Dialogu 
Obywatelskiego oraz Wydział Sportu, na dzień 31.12.2020 r., widniało łącznie 889 
podmiotów, zaliczanych do organizacji pozarządowych z siedzibą w Opolu. 

W 2020 roku powstało 38 organizacji, najwięcej w obszarach: działalności edukacyjnej, 
pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia 

 

 

 

 

1. Stowarzyszenia rejestrowe - to stowarzyszenia posiadające osobowość prawną 
i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

2. Stowarzyszenia zwykłe - to stowarzyszenia bez osobowości prawnej, rejestrowane 
wyłącznie w Ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Opola. 

3. Uczniowskie kluby sportowy oraz kluby sportowe nieprowadzące działalności 
gospodarczej działają na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy  z dnia  

Stowarzyszenia 
rejestrowe 1) 

Stowarzyszenia 
zwykłe 2) 

Kluby sportowe i 
uczniowskie kluby 
sportowe 3) 

Fundacje 4) 

552 36 96 205 
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25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz ustawy dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo  
o stowarzyszeniach. 

4. Ewidencja  uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych nieprowadzących 
działalności gospodarczej zarejestrowanych w Opolu prowadzona jest przez Prezydenta 
Miasta Opola na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki 
z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych. 

5. Fundacje to organizacje pozarządowe utworzone na mocy aktu notarialnego przez 
fundatora, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i posiadające osobowość prawną.  

 

 

X   WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2020 ROKU 

(w zł) 

Lp. Oferent Nazwa zadania 

Wydatkowana 
kwota dotacji 

(stan na 
31.12.2020 r.)  

tryb 
konkursowy/ 

ciągły 

tryb 
pozakonkursowy 

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

1. 
Fundacja „Zupa 
w Opolu”                          Odzież dla ubogich w Opolu 5 100,00 5 100,00  

2. 

Wojewódzkie 
Towarzystwo Walki 
z Kalectwem 

Nie marnuj żywności 3 000,00 3 000,00 
 

3. 

Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom 
Bezdomnym, 
Ubogim Oraz 
Wykluczonym 
Społecznie 
"Nadzieja" 

Śniadanie z Nadzieją 2020 11 580,00 11 580,00  

4. 
Fundacja „Zupa 
w Opolu”                          

Pomagamy bezdomnym przetrwać 
zimę w Opolu 2020 

9 522,76 9 522,76  

5. 
Caritas Diecezji 
Opolskiej 

Wsparcie osób bezdomnych w 
zakresie utrzymania higieny 
osobistej, w szczególności 
zapewnienie możliwości kąpieli, 
zmiany odzieży 

10 000,00 10 000,00  

6. 

Zgromadzenie 
Sióstr Św. Jadwigi 
Prowincja 
Katowicka w 
Katowicach (DPS 
Czarnowąsy) 

Zapewnienie w latach 2020-2021 
opieki stacjonarnej dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie przyjętych i 
skierowanych do domu pomocy 
społecznej przed dniem 1 stycznia 
2004 r. 

2 829 071,00 2 829 071,00  
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7. 

Fundacją Dom 
Rodzinnej 
Rehabilitacji Dzieci 
z Porażeniem 
Mózgowym w 
Opolu 

Prowadzenie ośrodka wsparcia 
dziennego - środowiskowego domu 
samopomocy dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

973 282,00 973 282,00  

8. 

Opolski Oddział 
Okręgowy 
Polskiego 
Czerwonego 
Krzyża w Opolu 

Wydawanie w latach 2019 – 2020 
jednodaniowych gorących posiłków 
dla podopiecznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu 

275 521,00 275 521,00  

9. 

Opolski Oddział 
Okręgowy 
Polskiego 
Czerwonego 
Krzyża w Opolu 

Organizacja i świadczenie w latach 
2019 – 2020 usług opiekuńczych w 
miejscu zamieszkania 
podopiecznych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Opolu 

2 410 036,00 2 410 036,00  

10. 

Opolski Oddział 
Okręgowy 
Polskiego 
Czerwonego 
Krzyża w Opolu 

Organizacja i świadczenie w latach 
2019 – 2020 specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi w 
miejscu zamieszkania 
podopiecznych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Opolu 

579 039,50 579 039,50 
 

11. 

Opolski Zarząd 
Wojewódzki 
Polskiego Komitetu 
Pomocy 
Społecznej w 
Opolu 

Organizacja i świadczenie w latach 
2019 – 2020 usług opiekuńczych w 
miejscu zamieszkania 
podopiecznych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Opolu 

958 608,00 958 608,00  

Razem Priorytet I 8 064 760,26 8 064 760,26  

Priorytet II  
Wspieranie rodziny i sytemu pieczy zastępczej 

1. 
Opolski Klub 
Karate Kyokushin  

 Placówka Wsparcia Dziennego 
Challenger 

22 938,18 22 938,18  

2. 
Opolski Klub 
Karate Kyokushin   Placówka Wsparcia Dziennego  6 609,50  6 609,50 

3. 
Fundacja "Bądź 
Dobroczyńcą"  PWD "Promyk" - radość działania 105 000,00 105 000,00  

4. 
Fundacja "Bądź 
Dobroczyńcą"  

My się nie nudzimy, do B.A.Z.y 
Parasol chodzimy 

90 000,00 90 000,00  

5. 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Integracji 
Środowiska 
Lokalnego "Chciej 
Chcieć"  

Placówka Wsparcia Dziennego 
"Słoneczna Świetlica" 

85 000,00 85 000,00 
 

6. 

Fundacja Pomocy 
Dzieciom i 
Rodzinie Horyzont 
w Opolu 

Prowadzenie Placówki Wsparcia 
Dziennego OAZA 

95 000,00 95 000,00  

7. 

Fundacja Pomocy 
Dzieciom i 
Rodzinie Horyzont 
w Opolu 

Prowadzenie Placówki Wsparcia 
Dziennego NARNIA 

90 000,00 90 000,00 
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8. 

Chrześcijańska 
Służba 
Charytatywna  

"Podaj mi swoją dłoń” 105 000,00 105 000,00  

9. 

Stowarzyszenie 
Twoja Fabryka 
Marzeń  

Kolorowe Marzenia - Twoja Fabryka 
Marzeń 

78 400,00 78 400,00  

10. 
Stowarzyszenie 
IMMACULATA  Dobre Cegiełki' 19/20 113 524,52 113 524,52  

11. 

Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży "Serce 
dla Serca"  

Placówka Wsparcia Dziennego 
"Serce dla Serca" 

100 000,00 100 000,00  

12. 

Opolskie Centrum 
Profilaktyki 
Środowiskowej  

Stacja 2019-2020 90 000,00 90 000,00  

13.  

Stowarzyszenie 
Opolska 
Pozytywka 

Placówka wsparcia dziennego 
"POZYTYWKA" 

78 527,80 78 527,80  

Razem Priorytet II 1 060 000,00 1 053 390,50 6 609,50 

Priorytet III  
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 

1. 

Stowarzyszenie 
OPPEN Obywatel 
Prawo Pomoc 
Edukacja 
Nowatorstwo 

Realizacja nieodpłatnej pomocy 
prawnej wraz z edukacją prawną i 
nieodpłatną mediacją w Opolu 2020 

63 360,00 63 360,00   

2. 

Fundacja 
TOGATUS PRO 
BONO  

Realizacja nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego wraz z 
edukacją prawną i nieodpłatną 
mediacją w Opolu w 2020 r. 

126 720,00 126 720,00   

3. 

Fundacja 
TOGATUS PRO 
BONO  

Zwiększanie świadomości prawnej 
społeczeństwa  5 000,00 5 000,00  

Razem Priorytet III 195 080,00 195 080,00 0,00 

Priorytet IV    
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

1. 
Fundacja im. 
Romana Kirsteina „Solidarność 80 w regionie opolskim” 5 000,00 5 000,00   

Razem Priorytet IV 5 000,00 5 000,00 0,00 

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.) 

1. 

Opolski Oddział 
Okręgowy 
Polskiego 
Czerwonego 
Krzyża 

Program zapobiegania próchnicy i 
chorobom dziąseł u dzieci w wieku 
przedszkolnym pn. „Biały ząbek” 

26 000,00 26 000,00  
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Razem Priorytet VII 26 000,00 26 000,00 0,00 

Priorytet VIII         
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

1. "BLUESOPOLE" Warsztaty MUZYKA DAJE SIŁĘ - 
edycja specjalna 5 650,00 5 650,00   

2. 

Fundacja Rozwoju 
Edukacji 
Empatycznej FRE 

Wsparcie na społecznym starcie 3 300,00 3 300,00   

3. 

Wojewódzkie 
Towarzystwo Walki 
z Kalectwem 

Niepełnosprawni zwiedzają 
Wielkopolskę 10 000,00 10 000,00   

4. 

Fundacja Rozwoju 
Edukacji 
Empatycznej FRE  

Trening Umiejętności Społecznych 9 800,00  9 800,00 

5. 

Fundacja 
Psychoedukacji 
INTRA 

Zrób to sam - program aktywizacyjny 10 000,00  10 000,00 

6. 
Stowarzyszenie 
Opolskie Lamy  

Każdy ma swoje KINO/Kino na 
świąteczny czas 10 000,00  10 000,00 

Razem Priorytet VIII 48 750,00 18 950,00 29 800,00 

Priorytet X    
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

1. 

Fundacja Rozwoju 
Społecznego 
SPINACZ 

SENIOR NA MEDAL - edycja II 900,00 900,00  

2. 

Stowarzyszenie 
Bursztynowe 
Serca 

Organizacja Opolskich Dni Seniora 10 000,00 10 000,00  

3. 

Fundacja 
„Radośnie i na 
sportowo” 

Wypożyczenie sprzętu dla seniorów 10 000,00  10 000,00 

4. 
Stowarzyszenie 
Opolskie Lamy  

Każdy ma swoje KINO - Kino na 
Święta dla seniorów 9 100,00  9 100,00 

Razem Priorytet X 30 000,00 10 900,00 19 100,00 

Priorytet XII    
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - CENTRUM AKTYWIZACJI 
SPOŁECZNEJ  

1.  

Fundacja 
Psychoedukacji i 
Psychoterapii 
INTRA (14 380 zł) 
+ Fundacja "W 
rozwoju" (3 620 zł) 

Centrum Rozwoju Seniorów 18 000,00 18 000,00  
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 2. 
Fundacja 
PROMENADA Aktywny Senior 6 000,00 6 000,00  

3. 

Polskie 
Stowarzyszenie 
Diabetyków OM 
Opole 

Senior - aktywny i świadomy 5 823,49 5 823,49  

4. 

Opolski Oddział 
Okręgowy 
Polskiego 
Czerwonego 
Krzyża 

Akademia w Pełni Życia 12 000,00 12 000,00  

5. 
ZORZA STREFA 
KREATYWNA Kreatywni 60+ 7 000,00 7 000,00  

6. 
Towarzystwo 
Przyjaciół Opola Podróże małe i duże 9 990,00 9 990,00  

7. 

Fundacja Dom 
Rodzinnej 
Rehabilitacji Dzieci 
z Porażeniem 
Mózgowym 

zaDOMowieni 24 000,00 24 000,00  

8. 
Fundacja 
PROMENADA Akcja aktywizacja w Opolu 10 000,00 10 000,00  

Razem Priorytet XII 92 813,49 92 813,49 0,00 

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

1. Fundacja 2.8 Organizacja 9 i 10 Opolskiego 
Festiwalu Fotografii 50 000,00 50 000,00  

2. 
Stowarzyszenie 
Opolskie Lamy  

17. i 18. Festiwal Filmowy Opolskie 
Lamy 150 000,00 150 000,00  

3. 
Stowarzyszenie 
Kulturalne Opole 

Opole Songwriters Festival 
2019/2020 100 000,00 100 000,00  

4. 
Fundacja „Dla 
Dziedzictwa” 

VI Test Wiedzy o Żołnierzach 
Wyklętych – 09.03.2020 5 000,00 5 000,00  

5. 
Stowarzyszenie 
Opolskie Lamy  

Centrum Kultury Oleska 45 - Kino 
Meduza 15 000,00 15 000,00  

6. 
Stowarzyszenie 
Opolskie Lamy  Opolskie Lamki 2020 10 000,00 10 000,00  

7. 
Stowarzyszenie 
Opolskie Lamy  Sputnik nad Opolem 5 000,00 5 000,00  

8. 
Fundacja Master 
Art. 

Produkcja Nagrań Wideo dla 
programu Bank Talentów  10 000,00  10 000,00 

Razem Priorytet XIV 345 000,00 335 000,00 10 000,00 

Priorytet XV    
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
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1. AZS KU PO 
Organizacja multisportowych 
półkolonii letnich w okresie 
wakacyjnym w 2020 roku 

29 000,00 29 000,00  

2. OOW LOK  
Lato w mieście z klubem strzeleckim 
LOK HUZAR przy ZW LOK Opole 3 000,00 3 000,00  

3. 
Stowarzyszenie 
Klub Sportowy 
Orzeł Opole 

Organizacja półkolonii sportowo-
rekreacyjnych z elementami piłki 
ręcznej dla dzieci i młodzieży w 
wieku szkolnym podczas wakacji w 
2020 roku 

9 000,00 9 000,00  

4. 
Opolski Klub 
Karate Kyokushin 

Organizacja półkolonii sportowo-
rekreacyjnych podczas wakacji 2020 29 000,00 29 000,00  

5. 
LZS SWORNICA 
Czarnowąsy 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w 2020 roku 10 000,00 10 000,00  

6. UKS START 
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
szermierczych w 2020 r. 19 000,00 19 000,00  

7. UKS MOS w Opolu 
Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 
dzieci i młodzieży w 2020 r. Pływanie 
- grupa rekreacyjna 

9 000,00 9 000,00  

8. TS Gwardia Opole 
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w 2020 roku - judo 10 000,00 10 000,00  

9. 
OOW LOK 
MODELARSTWO 

Pozalekcyjne zajęcia dla dzieci i 
młodzieży Klubie Modelarskim OK 
STER 

4 434,27 4 434,27  

10. 
OOW LOK 
STRZELECTWO 

Pozalekcyjne zajęcia dla dzieci i 
młodzieży w KS LOK HUZAR przy 
ZW LOK OPOLE 

5 007,90 5 007,90  

11. UKS TROLIK 
Prowadzenie zajęć unihokeja w 
Opolu 5 000,00 5 000,00  

12. 
CHAMPION Klub 
Karate Kyokushin 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w 2020 roku - zajęcia 
sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
i młodzieży w 2020 roku 

5 000,00 5 000,00  

13. 
Opolski Klub 
Taekwon-do 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowo-rekreacyjnych taekwondo 
próbą skutecznego przeciwdziałania 
alkoholizmowi w 2020 r. 

40 000,00 40 000,00  

14. UKS Rodło 
Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 
dzieci i młodzieży w 2020 roku - piłka 
nożna 

14 500,00 14 500,00  

15. 
Stowarzyszenie 
Opolski Klub 
Bokserski 

Aktywizacja dzieci i młodzieży - 
pozaszkolne zajęcia z boksu 
olimpijskiego 

4 000,00 4 000,00  
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16. 
Stowarzyszenie 
Sportowe LZS 
Sławice 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w 2020 roku 3 000,00 3 000,00  

17. UKS OKAY 
"JUDO JEST OK! Sport alternatywą 
dla substancji psychoaktywnych" 13 000,00 13 000,00  

18. 
Stowarzyszenie 
Pojęcia Ruchu 

Akrobatyka 3 000,00 3 000,00  

19. 
UIKŁF PIRUETTE 
Opole 

Pozalekcyjne zajęcia sportowo-
rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 
2020 roku - ogólnodostępna szkółka 
łyżwiarska 

11 000,00 11 000,00  

20. UKP GOL 
Pozalekcyjne zajęcia sportowo-
rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - 
piłka nożna 

8 000,00 8 000,00  

21. KŚ Judo AZS 
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w 2020 roku 24 000,00 24 000,00  

22. 
Stowarzyszenie 
KS Orzeł Opole 

Aktywizacja dzieci i młodzieży w 
wieku szkolnym poprzez organizację 
pozalekcyjnych zajęć z piłki ręcznej 

6 000,00 6 000,00  

23. LKJ OSTROGA 
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w 2020 roku 5 000,00 5 000,00  

24. 
Opolski Klub 
Karate Kyokushin 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne karate 10 000,00 10 000,00  

25. AZS UNI Opole 
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych z piłki siatkowej w 2020r. 8 000,00 8 000,00  

26. 
SKFA TOWERS 
OPOLE 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i 
młodzieży w 2020 roku - futbol 
amerykański i futbol flagowy 

6 000,00 6 000,00  

27. 
AZS KU PO - 
łyżwiarstwo  

Upowszechnianie łyżwiarstwa wśród 
dzieci i młodzieży 8 000,00 8 000,00  

28. 
AZS KU PO - 
koszykówka 

Graj z nami w koszykówkę. Zajęcia 
sportowo-rekreacyjne dla dzieci i 
młodzieży w 2020 roku 

8 878,92 8 878,92  

29. UKS UNIA Opole 
Piłka to nie lalka - futbol wśród 
dziewczynek 4 000,00 4 000,00  

30. KS UNIA Opole 
Piłka to nie lalka - futbol wśród 
dziewczyn 6 000,00 6 000,00  

31. UKS Rodło  
Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 
dzieci i młodzieży w 2020 roku - 
szachy 

7 000,00 7 000,00  
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32. 

Stowarzyszenie 
Akademia 
Sportowego 
Rozwoju 

Opolski Aktywny Przedszkolak 2020 4 000,00 4 000,00  

33. AZS JUDO 
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z 
elementami judo w okresie pandemii 10 000,00  10 000,00 

34. UKS TROLIK 
Dwa turnieje unihokejowe i 
przygotowania sportowe na hali 3 000,00  3 000,00 

35. Judo Mizuka Sp. 
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w 2020 roku 30 000,00 30 000,00  

36. 
OKS ODRA 
OPOLE 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych z piłki nożnej w 2020 
roku 

30 000,00 30 000,00  

37. KPR GO S.A. 
KPR GWARDIA OPOLE - gra, 
tworzy i uczy 16 000,00 16 000,00  

38. KS "Budowlani" 

Przygotowanie zawodników Klubu 
Sportowego "Budowlani" w Opolu do 
startów w zawodach rangi 
mistrzowskiej na arenie krajowej i 
międzynarodowej w dyscyplinie 
podnoszenie ciężarów w 2020 r. 

175 000,00 *175 000,00  

39. AZS KU PO  

Przygotowanie i udział drużyny 
koszykówki mężczyzn AZS KU 
Politechniki Opolskiej w zawodach I 
ligi w sezonie 2019/2020 

250 000,00 *250 000,00  

40. AZS KU PO  

Koszykówka - organizacja i 
prowadzenie profesjonalnego 
systemu szkolenia sportowego i 
udział w zawodach sportowych 
chłopców w wieku 14-20 lat w 2020r. 

14 000,00 *14 000,00  

41. UKS MOS  
Szkolenie sportowe dzieci i 
młodzieży oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym 

42 000,00 *42 000,00  

42. AZS KU PO  

Przygotowanie i udział drużyny piłki 
siatkowej mężczyzn AZS KU 
Politechniki Opolskiej w rozgrywkach 
II ligi państwowej PZPS w 2020 roku 

40 000,00 *40 000,00  

43. 
Stowarzyszenie 
Odnowy Wrzosek 

Ze sportem na Ty 16 100,00 *16 100,00  

44. UKS "RODŁO" 

Prowadzenie profesjonalnego 
programu szkolenia z grupami 
wiekowymi 9-15 lat w dyscyplinie 
piłka nożna 

8 400,00 *8 400,00  
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45. 
KS "Grupa 
Triathlonowa 
Kona" 

Zawody sportowe "Triathlon Opole 
2020" 30 550,38 *30 550,38  

46. UKS "START" 
Profesjonalne szkolenie dzieci i 
młodzieży w szermierce klasycznej 15 400,00 *15 400,00  

47. 

Stowarzyszenie 
Sympatyków Odry 
Opole "Jedna 
Odra" 

Organizacja imprez sportowych i 
rekreacyjnych w ramach Klubu 
Kibica "Kibice Razem" 

38 500,00 *38 500,00  

48. AZS KU PO  
Przygotowanie i udział w DMP 
Ekstraklasy LA oraz rywalizacja w 
MP  

175 000,00 *175 000,00  

49. AZS KU PO  

Przygotowanie i udział sekcji 
kajakowej w zawodach rangi 
krajowej oraz międzynarodowej w 
2020 roku 

59 000,00 *59 000,00  

50. LZS Swornica 
Działalność sekcji piłki nożnej i skata 
sportowego LZS Swornica 
Czarnowąsy w 2020 roku 

70 000,00 *70 000,00  

51. 
HAWI RACING 
TEAM 

Organizacja XVI Opolskiej  Gali 
Żużla na Lodzie 25.01.2020 25 000,00 *25 000,00  

52. 
Klub 
Środowiskowy 
JUDO AZS Opole 

Od dziecka do mistrza - 
wszechstronne i profesjonalne 
szkolenie w Klubie Judo AZS Ople - 
rok 2020 

87 500,00 *87 500,00  

53. AZS KU PO  

Organizacja procesu treningowego i 
udział sekcji short-track w zawodach 
krajowych oraz międzynarodowych 
w roku 2020 

50 000,00 *50 000,00  

54. OKK Kyokushin 
Szkolenie i udział w rywalizacji 
sportowej karate kyokushin 24 500,00 *24 500,00  

55. LZS Sławice 
Utrzymanie Klubu sportowego LZS 
Sławice 21 000,00 *21 000,00  

56. 
Opolski Klub 
Taekwon-do 

Szkolenie sportowe- przygotowanie 
do udziału i udział zawodników 
Opolskiego Klubu Taekwon-do w 
zawodach sportowych w 2020 roku 

23 800,00 *23 800,00  

57. CHAMPION KKK 
Prowadzenie zajęć sportowych oraz 
udział w zawodach Karate Kyokushin 7 000,00 *7 000,00  

58. 
Towarzystwo 
Sportowe 
"Kolejarz" 

Organizacja imprez żużlowych w 
2020 r. 100 000,00 *100 000,00  

59. AZS UNI OPOLE 
Przygotowanie i udział siatkarek AZS 
UNI Opole w rozgrywkach I Ligi 
Kobiet w sezonie 2019/2020 

246 358,67 *246 358,67  
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60. 
LZS GROM 
ŚWIERKLE 

Przygotowanie i udział w 
rozgrywkach ligowych klubu 
sportowego LZS Grom Świerkle oraz 
promowanie aktywności sportowej w 
dzielnicy Świerkle 

14 000,00 *14 000,00  

61. UKS MOS  

Szkolenie sportowe dzieci i 
młodzieży oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym sekcji 
pływania 

62 500,00 *62 500,00  

62. UKS "RODŁO" 

Przygotowanie i udział zawodników 
sekcji szachowej UKS Rodło w 
Drużynowych Mistrzostwach Polski  - 
I liga seniorów 

5 600,00 *5 600,00  

63. 
MUKS "ORLIK" 
OPOLE 

Organizacja i prowadzenie 
profesjonalnego systemu szkolenia 
sportowego oraz udział w 
rozgrywkach dla zawodników MUKS 
Orlik Opole w 2020 

15 000,00 *15 000,00  

64. 
Stowarzyszenie 
Opolski Klub 
Bokserski 

Przygotowanie zawodników 
Opolskiego Klubu Bokserskiego do 
Mistrzostw Polski w różnych 
kategoriach 

19 600,00 *19 600,00  

65. LZS Grudzice LZS Grudzice 2020 6 300,00 *6 300,00  

66. 
 Klub Futbolu 
Amerykańskiego 
Towers Opole 

Przygotowanie do udziału i udział 
Klubu Futbolu Amerykańskiego 
Towers Opole w najwyższej klasie 
rozrywkowej Ligi Futbolu 
Amerykańskiego 

21 000,00 *21 000,00  

67. LKJ OSTROGA 
Halowe Zawody Regionalne i 
Towarzyskie w Skokach przez 
Przeszkody 

2 000,00 *2 000,00  

68. TS Gwardia Opole 
Puchar Polski Juniorek i Juniorów w 
Judo - Opole 23.02.2020 4 000,00 *4 000,00  

69. 
UIKŁF PIRUETTE-
OPOLE 

Szkolenie sportowe dzieci i 
młodzieży oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w 
łyżwiarstwie figurowym 

14 000,00 *14 000,00  

70. 
LKS GROSZMAL 
Opole 

Sportowe Groszowice 2020 6 300,00 *6 300,00  

71. 
LKS "Ziemia 
Opolska" 

Przygotowanie i udział zawodników 
klubu w ogólnopolskich wyścigach 
kolarskich 

4 900,00 *4 900,00  

72. KS UNIA 
Szkolenie piłkarek w Klubie 
Sportowym Unia Opole oraz udział 
we współzawodnictwie sportowym 

9 100,00 *9 100,00  
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73. 

Stowarzyszenie 
Kulturalno-
Sportowe 
Chmielowice 

Przygotowanie i udział drużyny Piłki 
nożnej w rozgrywkach, udział sekcji 
biegowej w zawodach 
i przygotowanie festynu 

12 600,00 *12 600,00  

74. 
UKS Football 
Academy 

Profesjonalne oraz rekreacyjne 
szkolenie dzieci w wieku 4-12 lat w 
piłce nożnej 

4 200,00 *4 200,00  

75. Forca Brava 
Zajęcia z zakresu brazylijskiego 
jujitsu oraz mieszanych sztuk walki 3 500,00 *3 500,00  

76. 
AZS KU 
Politechniki 
Opolskiej 

Przygotowanie i udział drużyny 
koszykówki mężczyzn AZS KU 
Politechniki Opolskiej w zawodach I 
ligi w sezonie 2020/2021 - I runda 

112 000,00 *112 000,00  

77. AZS UNI OPOLE 
Przygotowanie AZS UNI Opole do 
sezonu zawodniczego w piłce 
siatkowej kobiet 2020/2021 

100 000,00 *100 000,00  

78. Judo Mizuka  
Przygotowanie zawodników JUDO 
MIZUKA do uczestnictwa w 
zawodach w 2020 roku 

35 000,00 *35 000,00  

79. KPR GO S.A.  
Przygotowanie i udział KPR Gwardia 
Opole w rywalizacji na arenie 
krajowej i międzynarodowej 

250 000,00 *250 000,00  

80. 
OKS ODRA 
OPOLE S.A.  

OKS Odra Opole  w rundzie 
wiosennej sezonu 2019/2020  250 000,00 *250 000,00  

81. 
Stowarzyszenie 
OKS ODRA 
OPOLE 

Przygotowanie do udziału i udział 
drużyny seniorów OKS Odra Opole 
w rozgrywkach centralnych 
organizowanych przez PZPN 

800 000,00 *800 000,00  

82. 
KPR Gwardia 
Opole SA 

Walczymy o medale! Udział KPR 
Gwardii Opole rozgrywkach PGNiG 
Superligi  

450 000,00 *450 000,00  

83. TS KOLEJARZ 

Przygotowanie do udziału i udział 
reprezentantów TS Kolejarz Opole w 
rozgrywkach LŻ oraz innych 
zawodach żużlowych  

250 000,00 *250 000,00  

Razem Priorytet XV 4 390 530,14 4 377 530,14  13 000,00 

Priorytet XVI    
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

1. 

Towarzystwo 
Opieki nad 
Zwierzętami w 
Polsce 

Ptaki w mieście 7 000,00 7 000,00  
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2. 

Towarzystwo 
Opieki nad 
Zwierzętami w 
Polsce 

Kocia stołówka 7 000,00 7 000,00  

3. 

Towarzystwo 
Opieki nad 
Zwierzętami w 
Polsce 

Kocia lecznica 7 000,00 7 000,00  

4. 

Towarzystwo 
Opieki nad 
Zwierzętami w 
Polsce 

Cztery łapy w domu 7 000,00 7 000,00  

5. 
Fundacja 
Fioletowy Pies 

Opieka nad psami i kotami w 
Domach Tymczasowych 7 000,00 7 000,00  

6. 
Fundacja 
Fioletowy Pies Koty Miasta Opola 6 800,00 6 800,00  

7. 

Fundacja „Azyl 
Nadziei” dla 
zwierząt 
potrzebujących 
pomocy 

Zwierzęca jadłodajnia 7 000,00 7 000,00  

8. 
Fundacja 
Fioletowy Pies Psy Mają Głos 192,50 192,50  

Razem Priorytet XVI 48 992,50 48 992,50 0,00 

Priorytet XX       
Promocja i organizacja wolontariatu 

1. 

Fundacja 
SEMPER AVANTI 
Opole 

Iskra – Opolskie Centrum 
Wolontariatu 

10 000,00 10 000,00  

Razem Priorytet XX 10 000,00 10 000,00 0,00 

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

1. 

Opolski Oddział 
Okręgowy 
Polskiego 
Czerwonego 
Krzyża 

Ciepły posiłek 45 000,00 45 000,00  

Razem Priorytet XXI 45 000,00 45 000,00 0,00 

Priorytet XXII       
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

1. 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Ludzi 
Uzależnionych „TO 
CZŁOWIEK” 

RAZEM - Program dla osób 
uzależnionych i ich rodzin 28 680,00 28 680,00  
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2. 

FUNDACJA 
„PORADNIA OD  
I DO” 

Pomoc jest możliwa 2020  10 000,00 10 000,00  

3. 
Fundacja „Wypłyń 
Na Głębię” „Dobra Opcja w Opolu 2020” 5 500,00 5 500,00  

4. 

Fundacja 
Psychoedukacji i 
Psychoterapii 
INTRA                                                                           

Program Uniwersalnej Profilaktyki 
Pozytywnej 13 650,00 13 650,00  

5. 
Stowarzyszenie 
MONAR 

Wzmacniamy z każdej strony - 
Edycja 2 12 780,00 12 780,00  

6. 

Pracownia 
Rozwoju 
Osobistego  

Kompleksowa profilaktyka w szkole 
podstawowej 17 000,00 17 000,00  

7. 

Pracownia 
Rozwoju 
Osobistego  

FRED GOES NET 16 100,00 16 100,00  

8. 

Pracownia 
Rozwoju 
Osobistego  

Program terapii Candis 23 300,00 23 300,00  

9. 

Stowarzyszenie 
Pomocy Rodzinie 
„Arka w Mieście” 

Twórczy rozwój rodziny- alternatywa 15 000,00 15 000,00  

10. 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Ludzi 
Uzależnionych „TO 
CZŁOWIEK” 

Warsztaty Umiejętności Społecznych 
dla uczniów ART 12 200,00 12 200,00  

11. 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Ludzi 
Uzależnionych „TO 
CZŁOWIEK” 

„Trawa nie zabawa”- CANDIS w To 
Człowiek 15 100,00 15 100,00  

12. 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Ludzi 
Uzależnionych „TO 
CZŁOWIEK” 

Streetworking – Człowiek dla 
Człowieka 19 901,00 19 901,00  

13. 
Fundacja „W 
rozwoju” Unplugged - Rekomendowany 

Program Profilaktyczny 

(oferta wspólna) 

3 000,00 3 000,00  

14. 
Stowarzyszenie 
STRATEGIA 7 800,00 7 800,00  

15. 

Pracownia 
Rozwoju 
Osobistego 

Family Connetions w 
przeciwdziałaniu uzależnieniom 9 000,00  9 000,00 

16. 
Stowarzyszenie  
bł. Alojzego Ligudy Wakacje z pomysłem 5 000,00  5 000,00 

17. 

Fundacja 
Inspirujących 
Pomysłów 
TANDEM 

Realizacja Szkoły dla Rodziców i 
Wychowawców 21 000,00 21 000,00  
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18. 

Fundacja Pomocy 
Dzieciom  
i Rodzinie 
Horyzont w Opolu  

Dofinansowanie organizacji 
Opolskiego Festiwalu Spektakli 
Profilaktycznych 

15 000,00 15 000,00  

19. 

FUNDACJA 
„PORADNIA OD I 
DO” 

Trudna zmiana 2020 35 400,00 35 400,00  

20. 

Diecezjalna 
Fundacja Ochrony 
Życia 

Wsparcie i pomoc rodzinom dzieci z 
FASD (poalkoholowe spektrum 
zaburzeń rozwojowych) 

80 000,00 80 000,00  

21. 

Fundacja 
Psychoedukacji i  
Psychoterapii 
INTRA 

Rekomendowany program 
Unplugged 4 500,00 4 500,00  

22. Quisisana Program psychoterapeutyczny 67 800,00 67 800,00  

23. 

Opolskie 
Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe 
„Wędrowiec”  
w Opolu 

„Strzyżyna 2020” 10 500,00 10 500,00  

24. 

Opolskie 
Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe 
„Wędrowiec”  
w Opolu 

Prowadzenie Klubu Abstynenta 15 000,00 15 000,00  

25. 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Ludzi 
Uzależnionych „TO 
CZŁOWIEK” w 
Opolu  

Program Wzmacniania Rodziny 10-
14 15 000,00 15 000,00  

26. 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Ludzi 
Uzależnionych „TO 
CZŁOWIEK” w 
Opolu  

Dialog Motywujący w Szkołach - 
trening umiejętności 9 875,00 9 875,00  

27. 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Ludzi 
Uzależnionych „TO 
CZŁOWIEK” w 
Opolu  

POMOST- Program Dialogu 
Motywującego dla Młodzieży 20 000,00 20 000,00  

28. 

Opolskie Centrum 
Profilaktyki 
Środowiskowej 

Włącz myślenie – program 
coachingowi dla dzieci 16 300,00 16 300,00  

29. 

Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom 
Bezdomnym, 
Ubogim oraz 
Wykluczonym 
Społecznie 
„NADZIEJA” 

Powrót do trzeźwości 52 500,00 52 500,00  

30. 

Fundacja 
„Radośnie i na 
sportowo” 

Sport i wycieczka dla opolskich 
dzieci 5 000,00  5 000,00 
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31. 

Fundacja Ochrony 
Zdrowia 
Psychicznego i 
Seksualności 

„Co dalej? Wspieranie kompetencji 
społecznych” 5 400,00 5 400,00  

32. Nowe Horyzonty „Oblicza przemocy” 10 000,00 10 000,00  

Razem 597 286,00 578 286,00 19 000,00 

OGÓŁEM 14 959 212,39 14 861 702,89 97 509,50 

 

* tryb ciągły (dotyczy 46 zadań realizowanych na podstawie uchwały Rady Miasta Opola nr XV/272/15 z dnia 24 września 2015 r. w 
sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI PODSUMOWANIE WSPÓŁPRACY MIASTA OPOLA Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W 2020 ROKU 
 

Celem głównym Programu było zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych 
w rozwój Miasta i poprawa jakości życia jego mieszkańców oraz wzmocnienie społeczeństwa 
obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w sytuacjach 
kryzysowych. Mając na względzie cel główny, a także założone cele szczegółowe, 
współpraca odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej, na zasadach: 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, 
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jawności oraz równości szans. Na realizację zadań publicznych ujętych w ww. Programie 
zaplanowano środki finansowe w kwocie nie niższej niż 10 mln zł.   

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  
w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz wprowadzeniem wielu ograniczeń 
dla obywateli Polski, które spowodowały niemożność, a także niecelowość realizacji 
niektórych zadań publicznych ujętych w Programie, zaistniała konieczność wprowadzenia 
zmian w Programie w celu dostosowania go do warunków wywołanych stanem epidemii. 
Zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  
w związku z trwającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - stanowiło podstawę prawną dla Prezydenta Miasta 
Opola do wprowadzenia ograniczeń w działalności Urzędu, które mogły skupiać się 
wyłącznie na realizowaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.  

W trosce o zabezpieczenie w czasie epidemii najważniejszych potrzeb mieszkańców 
Opola, konieczne były zmiany w dotychczas planowanych działaniach w różnych obszarach 
ich życia. Zmiany te dotyczyły zakresu zadań i sposobów ich finansowania. Dlatego 
Prezydent Miasta Opola zdecydował się na wprowadzenie zmian w Programie pod kątem 
priorytetów współpracy i podejmowanych działań. W związku z niemożliwością albo 
niecelowością realizacji niektórych zadań publicznych określonych w Programie oraz 
koniecznością przesunięć środków publicznych na realizację działań bezpośrednio 
związanych z przeciwdziałaniem epidemii, a w przyszłości jej ewentualnych skutków Rada 
Miasta zmieniła Program współpracy na 2020 r. (uchwała nr XXV/504/20 Rady Miasta Opola 
z dnia 30 kwietnia 2020 roku).  Zmiany dotyczyły przede wszystkim zmniejszenia liczby 
priorytetów z 23 do 14. Nie realizowano, zatem Priorytetów: 

1) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;  
2) Działalność na rzecz integracji cudzoziemców;  
3) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;  
4) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;  
5) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;  
6) Turystyka i krajoznawstwo;  
7) Porządek i bezpieczeństwo publiczne;  
8) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami;   
9) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w 

art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32a ustawy.   
 

W zmienionym Programie wprowadzono również przepis epizodyczny pozwalający 
dostosować Program do dynamicznie zmieniających się warunków zaistniałych w dobie 
kryzysu wywołanego epidemią, w których głównym sposobem wyboru podmiotów do 
realizacji zadań publicznych był tryb pozakonkursowy.  

Powyższą sytuację doskonale odzwierciedlają poniższe dane statystyczne oraz wysokość 
udzielonego wsparcia finansowego w porównaniu do poprzednich lat.  
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Mierniki 2017 2018 2019 2020 

liczba ogłoszonych konkursów 34 39 38 20 

liczba złożonych ofert 462 542 507 305 

liczba zawartych umów 337 310 312 151 

liczba zrealizowanych zadań 336 332 317 181 

liczba organizacji (wykonawców)  173 163 150 101 

liczba ofert odrzuconych (z przyczyn 
formalnych) 64 52 45 3 

liczba ofert wspólnych 0 0 2 2 

liczba zarejestrowanych organizacji 
pozarządowych 794 791 851 885 

 

 

 

Rok 
Minimalna wysokość 

środków przewidziana 
w programie 

Wykorzystane środki 
finansowe 

% wykonania 
planu 

2017 11 560 000 zł 15 844 881,00 zł 137,07% 

2018 13 000 000 zł 17 560 266,52 zł 135,08% 

2019 14 000 000 zł 19 147 708,11 zł 136,77% 

2020 10 000 000 zł 16 120 245,24 zł 161,20% 

 

 

Ponadto, trudna sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła realizację niektórych zadań 
publicznych.  Na wniosek niżej wymienionych organizacji pozarządowych, zawarte zostały 
porozumienia o rozwiązaniu umów za porozumieniem stron. 

Nazwa zadania Nazwa organizacji 
pozarządowej 

Data zawarcia 
umowy 

Wartość zadania - 
kwota zwrotu dotacji 

Szkolna przyjaźń, jako 
klucz życia bez uzależnień Stowarzyszenie „MONAR”, 10 czerwca 2020 r. 14 500 zł 
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Śniadanie Wielkanocne Opolski Oddział Okręgowego 
Polskiego Czerwonego Krzyża 10 lutego 2020 10.000,00 zł 

XX Opolskie Dni Osób 
Niepełnosprawnych 

Wojewódzkim Towarzystwem 
Walki z Kalectwem 19 lutego 2020 r 41.500,00 zł 

26. Festyn Fundacji Dom 
"Nic nie jest niemożliwe", 

Fundacją Dom Rodzinnej 
Rehabilitacji Dzieci z 
Porażeniem Mózgowym 

11 lutego 2020 r 10.000,00 zł 

Ja w rodzinie „Emocje – 
Doświadczenie - Relacje”, 

Stowarzyszenie "Magnifika" - 
wsparcie kobiet na każdym 
etapie życia 

17 czerwca 2020 r. 4 600,00 zł 

Trening Unplugged dla 
rodziców i wychowawców 

Fundacja Psychoedukacji i 
Psychoterapii INTRA 15 czerwca 2020 r. 4 625,00 zł 

Anna Michalska, Elżbieta 
Michalska – Grupowa 
Praktyka Pielęgniarek 
„Higmed” sp. p. 

Program profilaktyczno– 
edukacyjny pn. „Badaj swoje 
piersi” 

6 marca 2020 t. 16 500,00 zł 

 

Ostatecznie wsparcie finansowe wyniosło 16 120 245,24 zł tj. 161% planu, z tego  
14 959 212,39 zł w formie dotacji na realizację 181 zadań publicznych oraz 1 161 032,85 zł  
z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i nagród. 

 

Prezydent Miasta Opola ogłosił 20 otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych, w tym na podstawie ustawy: o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie 18, o zdrowiu publicznym - 1, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych - 1.   

Organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty złożyły łącznie 305 ofert, z tego  
3 oferty po dokonaniu oceny formalnej przez pracowników urzędu (nieprowadzenie 
działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem, niedostarczenie potwierdzenia 
złożenia oferty) zostały odrzucone.  
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Prezydent podpisał 151 umów, z tego na powierzenie realizacji zadań publicznych  
65 oraz wsparcie 86. Całkowita wartość zrealizowanych zadań w ramach programu wyniosła 
15 984 377,72 zł, z tego dotacja z budżetu miasta Opola w kwocie 14 959 212,39 zł oraz 
wkład finansowy oferenta w wysokości 1 025 165,33 zł. 

Podczas 2020 roku 101 organizacji zrealizowało 181 zadań publicznych. Najwięcej 
projektów (10) zrealizował Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki 
Opolskiej na łączną kwotę 745.878,92 zł, natomiast najwięcej środków finansowych 
(2.829.071 zł) pochłonęło zadanie pn. Zapewnienie w latach 2020-2021 opieki stacjonarnej 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu 
pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., realizowane przez Zgromadzenie Sióstr 
Św. Jadwigi Prowincja Katowicka w Katowicach (DPS Czarnowąsy).  

Najwięcej środków finansowych w 2020 r. przeznaczono na realizację 11 zadań  
w obszarze pomocy społecznej – ogółem 8 064 760,26 zł, (co stanowi 53,9 % ogólnej kwoty 
dotacji wykorzystanej w 2020 r.) oraz 83 zadań w obszarze sportu - ogółem 4 390 530,14 zł  
(tj. 29,3 % ogólnej kwoty dotacji wykorzystanej w 2020 r.). 

 

 

 

 Współpraca pozafinansowa odbywała się m.in. poprzez: wsparcie doradcze  
i konsultacyjne Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, konsultowanie z 
organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych, tworzenie wspólnych 
zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym (m.in. Opolska Rada Działalności Pożytku 
Publicznego, Społeczna Rada Konsultacji, Kapituła Konkursu przyznająca nagrodę im. Jana 
Całki, Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, Zespół roboczy ds. 
Programu współpracy miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 
podmiotami na rok 2021, Rada Sportu, Rada Seniorów, Powiatowa Społeczna Rada ds. 
Osób Niepełnosprawnych w Opolu, Rada Programowa Izby Pamięci Solidarności), 
popularyzowanie działalności organizacji pozarządowych, udostępnianie, w miarę możliwości 
organizacyjnych, pomieszczeń oraz znajdującego się w nich wyposażenia i urządzeń na 
działania podejmowane przez organizacje pozarządowe, objęcie patronatem honorowym 
Prezydenta 14 inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe, nagradzanie i 
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wyróżnianie społeczników aktywnie zaangażowanych w sprawy miasta i jego rozwoju w 
kategoriach: „Lider Społeczny Roku” oraz „Pożytek Roku”. 

 

 

XII. POMOC MIASTA OPOLA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  
W CZASIE PANDEMII W 2020 

 

Stan epidemii znacząco wpłynął na działania podejmowane przez organizacje pozarządowe  
w obszarze pożytku publicznego. Z uwagi na obostrzenia i konieczność ograniczenia 
bezpośrednich kontaktów społecznych, wiele z inicjatyw statutowych i dotacyjnych 
podejmowanych przez organizacje zostało w roku ubiegłym odwołanych, bądź znacząco 
zmienił się zakres i formuła tych działań. W tym trudnym czasie wiele organizacji podjęło się 
działań zupełnie dodatkowych, wpisujących się w przeciwdziałanie skutkom pandemii. 
Współpraca Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 
podmiotami, uwzględnia specyficzną sytuację stanu pandemii, nowe niż dotychczas 
trudności i potrzeby. Poprzez stały kontakt i wymianę informacji między pracownikami 
poszczególnych wydziałów i jednostek miejskich z organizacjami pozarządowymi, staraliśmy 
się reagować na bieżąco, aby zabezpieczyć działalność tych podmiotów.  
      Mimo bardzo trudnej sytuacji w kraju Miasto Opole starało się w miarę możliwości 
nieustannie wspierać opolskie organizacje pozarządowe poprzez: 
 

1) zwolnienie z czynszów: na podstawie uchwały nr XXIV/497/20 Rady Miasta Opola  
z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania 
lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Miasta Opola, na 
uzasadniony wniosek najemcy komunalnego lokalu użytkowego Prezydent Miasta 
Opola mógł zwolnić najemcę z obowiązku ponoszenia opłat czynszowych na czas 
trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, jednakże powyższe 
dotyczyło najemców lokali użytkowych, którzy nie mogli prowadzić w lokalu 
działalności gospodarczej z uwagi na wprowadzony czasowy zakaz. Powyższe 
dotyczy m. in. działalności: 
  polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom 

siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z 
wystawionego menu, spożywanych na miejscu,  

  związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, 
wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, 

  twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, 
  związanej ze sportem i rekreacją, w szczególności: klubów sportowych, klubów 

tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness,  
  związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów 

filmowych, 
  działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej  

z kulturą, 
  działalności z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. 
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Dodatkowo podmioty, które nie uzyskały zwolnienia na podstawie ww. uchwały mogły 
skorzystać z udzielenia ulgi na podstawie Uchwały nr XXVI/519/20 Rady Miasta Opola 
z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania 
ulg w spłacie i odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym przypadających miastu Opole i jego jednostkom organizacyjnym  
w postaci:  
  odroczenia terminu płatności,  
  rozłożenia zadłużenia na raty, 
   bądź jego umorzenia w całości lub w części.  

Na podstawie tejże uchwały organizacje mogły wnioskować nie tylko o zwolnienia  
z czynszów, ale i z opłat za media.  

 
2) doradztwo informatyczne: W ramach współpracy poza finansowej Miasto Opole 

udostępniło bezpłatnie organizacjom pozarządowym różnego rodzaju sprzęty, 
materiały, w tym wyposażenie sal konferencyjnych. W ramach tej współpracy jednym  
z elementów było również wsparcia doradcze dla działań wykorzystujących 
nowoczesne technologie i komunikatory, tak istotne w realizacji działań w stanie 
pandemii. Wyposażenie sal w budynku przy ul. Damrota 1 umożliwia prowadzenie 
spotkań on-line, które stały się alternatywą dla spotkań bezpośrednich, których  
w obecnym brzemieniu obostrzeń organizacje pozarządowe jak i inne podmioty nie 
mogły realizować. Do dyspozycji opolskich organizacji pozarządowych oraz 
wszystkich społeczników w obowiązujących aktualnie obostrzeniach sanitarno-
epidemiologicznych, dostępne są między innymi sale konferencyjne w budynku przy  
ul. Damrota 1, w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego. Sale wyposażone są  
w zintegrowany system nagłośnieniowy. Do dyspozycji wypożyczających jest laptop, 
telewizor umożliwiający wyświetlenie obrazu na dużym ekranie, stacjonarny i mobilny 
rzutnik multimedialny.  Do dyspozycji korzystających oddana została bezprzewodowa 
sieć WiFi o nazwie WiFi.Opole, z którą należy się połączyć w celu dostępu do 
Internetu.  
Wsparcie w programach do spotkań on-line. 
W zakresie wsparcia informatycznego świadczonego przez Urząd Miasta Opola dla 
organizacji pozarządowych Centrum Dialogu Obywatelskiego udzielało informacji na 
temat darmowych narzędzi internetowych do prowadzenia spotkań on-line. Ponadto 
w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu Centrum Dialogu 
Obywatelskiego może udostępnić wirtualny pokój spotkań on-line (CiscoWebex) do 
wykorzystania w celu organizacji spotkania mieszczącego się w zakresie działania 
organizacji pozarządowej zwracającej się z prośbą o udostępnienie pokoju. 

3) bezpłatny wynajem biur i sal konferencyjnych w Centrum Dialogu Obywatelskiego –  
w 2020 roku to 748 rezerwacji 3 sal konferencyjnych oraz 20 organizacji 
pozarządowych korzystających z biur ulokowanych w Centrum Dialogu 
Obywatelskiego przy ul. Damrota 1 w Opolu. Od dnia 6 listopada 2020 r. korzystanie 
z sal konferencyjnych w budynku CDO jest ograniczone. W salach mogą przebywać 
maksymalnie 2 osoby, w celu prowadzenia spotkania on-line.  

Budynek Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Damrota 1 przystosowany jest do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z poziomu ulicy na parter można wjechać 
specjalnie wydzielonym wejściem dla osób niepełnosprawnych, w którym znajduje się 
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platforma umożliwiająca wjazd na poziom wysokiego parteru. Stamtąd z pomocą 
pracownika ochrony budynku osoba niepełnosprawna może udać się do windy, którą 
dociera na każdy z czterech poziomów budynku. Na I piętrze znajduje się łazienka  
w pełni dedykowana osobom niepełnosprawnym. 
Organizacje pozarządowe mogły również otrzymać ze strony Centrum Dialogu 
Obywatelskiego doradztwo i wparcie w zakresie przeprowadzenia spotkań on line, 
sale konferencyjne są wyposażenie w urządzenia umożliwiające te działania,  
a pracownicy Centrum udzielają na bieżąco informacji w tym zakresie.  

4) w okresie pandemii szczególnie ważne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych 
stało się szybkie pozyskiwanie rzetelnych informacji na temat aktualnej sytuacji  
w kraju, obostrzeń, zmian w przepisach i interpretacji dla organizacji pozarządowych. 
Mając to na uwadze Centrum Dialogu Obywatelskiego począwszy od kwietnia 2020 
roku wprowadziło stały wtorkowy Newsletter, który zawiera bieżące informacje na 
temat współpracy z organizacjami pozarządowymi w Opolu, szkoleń, spotkań, porad, 
wydarzeń, zmian w przepisach prawnych, konkursów.  

5) dodatkowo został wprowadzony specjalny piątkowy newsletter przesyłany drogą 
mailową do organizacji pozarządowych zawierający zestawienie konkursów 
ogłaszanych w Opolu, województwie i całym kraju. Zestawienie konkursów 
zamieszczane jest również na stronie internetowej www.opole.pl i fanpage Centrum 
Dialogu Obywatelskiego, dokument jest aktualizowany, co piątek. Z informacji 
zwrotnych ze strony przedstawicieli sektora pozarządowego w Opolu wynika, że 
zestawienie konkursów jest ogromnym wsparciem dla liderów i liderek  
w poszukiwaniu środków finansowych na działania statutowe. Jest to oszczędność 
czasu i dywersyfikacja źródeł finansowania, tak, aby organizacje coraz częściej 
sięgały również po zewnętrzne – nie tylko miejskie – środki na działalność  

6) stałą dostępność elektronicznych platform związanych z Budżetem Obywatelskim, 
Inicjatywą Lokalną, oraz możliwość rezerwacji sal stanowią idealne rozwiązanie dla 
obowiązującego obecnie stanu epidemii. Dzięki nim, każdy mieszkaniec może 
decydować o rozwoju miasta, bez ryzyka zakażenia. Elektroniczne platformy 
obywatelskie przygotowane są w sposób przejrzysty i prosty w obsłudze. Umożliwiają 
mieszkańcom nie tylko pozyskiwanie informacji na temat bieżących działań, ale także 
dają możliwość angażowania się w życie miasta, niezależnie od miejsca pobytu.  

7) działania Miasta na rzecz m.in. organizacji pozarządowych zostały docenione  
w Międzynarodowym Konkursie Innowacje w Polityce 2020. 
Projekt Online Citizen (Mieszkaniec on line) zgłoszony przez Prezydenta Miasta 
Opola, został finalistą w kategorii cyfryzacja w konkursie The Innovation in Politics 
Awards 2020. 

            Konkurs był realizowany przez Instytut Innowacji w Polityce z Wiednia oraz Fundację 
Centrum im. prof. Bronisława Geremka. 1058 jurorów z 47 krajów wybrało projekt  
z Opola, jako wybitny przykład innowacji politycznej w Europie. Spośród 398 zgłoszeń 
znaleźliśmy się wśród 10 najlepszych w swojej dziedzinie i wśród 90 najlepszych  
w Europie. Jako finalista konkursu The Innovation in Politics Awards jesteśmy częścią 
społeczności najbardziej oddanych i inspirujących miast z całego kontynentu.  
Mieszkaniec on line – prezentuje rozwiązania Miasta Opola w zakresie komunikacji  
z mieszkańcami poprzez platformy on-line. 

           Wdrażając poszczególne platformy internetowe zależało nam na tym, aby mieszkańcy 
czuli komfort w komunikacji z przedstawicielami urzędu. Aby odejść od stereotypu 
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urzędnika z kartką, ołówkiem i głośną pieczątką. Chcemy, aby urząd był jednocześnie 
przyjazny i nowoczesny dla mieszkańców. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań we 
współpracy z sektorem obywatelskim rozpoczęliśmy już kilka lat wstecz, kiedy 
wprowadziliśmy rozwiązanie, które dla wielu samorządów na tamten czas wydawało 
się zbyt odważne, a mianowicie chodzi o generator ofert NGO. Stopniowo platformy 
internetowe wprowadzaliśmy w innych mechanizmach współpracy z mieszkańcami, 
czyli Budżet Obywatelski, Inicjatywa Lokalna, rady dzielnic czy internetowy system do 
rezerwacji sal przez społeczników, czyli właśnie te opisane w projekcie Mieszkaniec 
On Line w konkursie Innowacje w Polityce. 

 
8) bezpłatne poradnictwo dla organizacji pozarządowych (drogą mailową i telefoniczną) 

  informowanie o zasadach obradowania kolegialnych władz organizacji 
pozarządowych w czasie obowiązujących ograniczeń w funkcjonowaniu 
państwa, 

  informowanie o zasadach rozliczania środków oraz realizacji zadań zleconych 
(odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy, zdalne wykonywanie działań) w 
czasie obowiązujących ograniczeń w funkcjonowaniu państwa, 

  wsparcie w zakresie tworzenia statutów i regulaminów, formułowania uchwał 
podejmowanych przez organy, 

  pomoc w rozwiązywaniu bieżących prawnych problemów w funkcjonowaniu 
organizacji w dobie epidemii, 
pomoc w interpretowaniu przepisów ustaw i rozporządzeń covidowych. 
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