
● Głównym celem zadania było poszerzanie 

wiedzy na temat specyficznych potrzeb  

i funkcjonowania osób niewidomych  

oraz słabowidzących, a także propagowanie 

profilaktyki w zakresie ochrony wzroku 

 

● W czasie spotkania edukacyjno-

informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim 

przeprowadzono serię wykładów 

tematycznych. Ponadto w czasie spotkania 

miał miejsce pokaz sprzętu optycznego  

i tyfloinformatycznego oraz wystawa zdjęć  

pt. „Aktywni mimo barier”, ukazująca bariery,  

z którymi muszą zmagać się osoby  

z dysfunkcją wzroku oraz ich aktywność 

sportową 

 

● Kampania została również poszerzona  

o elementy badań okulistycznych 

65 lat Polskiego Związku Niewidomych w służbie pokoleń  

(60 lat działalności na terenie województwa opolskiego) 

 – działalność na rzecz współpracy ogólnopolskiej i wojewódzkiej osób z dysfunkcją wzroku 



● Projekt ma na celu upowszechnienie  

i rozwój kultury oraz wzbogacenie oferty 

kulturalnej Opola – pokazanie dziejów miasta  

i życia jego mieszkańców w okresie ponad 

1000-letniej historii istnienia 

 

● Zrealizowano i opracowano matryce  

3 filmów – każdy ok. 25-30 minut - ukazujące 

Opole w poszczególnych okresach 

historycznych 

 

● Opole jest pierwszym miastem w Polsce, 

które realizuje w takiej postaci i formule 

projekt filmowy, mając na uwadze wysokie 

walory edukacyjne w zakresie poznawania 

lokalnej historii 

 

● Kopie filmów zostały nagrane na płyty DVD – 

są one przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji 

Edukacyjno-historyczny serial filmowy  

„Opole miasto legend i tajemnic” 



● Celem projektu jest prezentacja filmów  

o wysokim walorze estetycznym, prezentacja 

kina niekomercyjnego oraz stworzenie 

przestrzeni dla edukacji filmowej 

 

● Efektem realizacji FFOL jest kontynuacja  

i realizacja oferty kulturalno-artystycznej  

dla mieszkańców Opola, Opolszczyzny  

oraz wśród widzów spoza regionu – 

upowszechnienie ambitnej i wartościowej kultury 

filmowej 

 

● W ramach projektu przeprowadzono szereg 

spotkań filmowo dyskusyjnych, zorganizowano 

konkursy i wybór najlepszych filmów według 

przyjętych kategorii, stworzono platformę do 

dyskusji nad kondycją kina polskiego oraz 

zrealizowano sekcję Dokumentalna Odsłona Kina 

 

● FFOL wspiera młodych twórców filmowych 

poprzez realizację spotkań branżowych typu 

master class 

 

Festiwal Filmowy Opolskie Lamy 



● Celem projektu była integracja i zwiększenie 

aktywności osób z Trisomią 21 w życiu 

społecznym oraz pełniejsze i lepsze 

postrzeganie osób niepełnosprawnych przez 

zdrową część społeczeństwa 

 

● Dzięki realizacji zadania osoby z Trisomią 21 

mogły wzmocnić poczucie własne wartości, 

miło spędzić czas z innymi ludźmi na wspólnej 

zabawie, a także nabyć nowe doświadczenia  

i umiejętności 

 

● Obchody Światowego Dnia Downa mają 

szansę stać się „świętem” cyklicznym,  

które na stałe wpisze się w kalendarz świąt 

miasta Opola 

 

● W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 

niepełnosprawnych osób oraz kilkaset/tysiąc 

mieszkańców Opola, przechodniów, rodzin  

i przyjaciół 

 

Integracyjny Radosny Happening w centrum miasta 

z udziałem mieszkańców m. Opola i osób niepełnosprawnych 

z okazji Światowego Dnia Downa 



● To jedyna taka akcja na świecie,  

która polega na samotnej podróży rowerem w 

celu zbiórki funduszy na cele charytatywne 

dla opolskich fundacji pożytku publicznego 

i Opolan 

 

● W 2016 roku udało się zebrać aż 30 000 zł 

dla Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu, 

w 2015 roku zbiórka wyniosła 15 000 zł  

dla fundacji „Dom”, a w 2014 roku 10 000 zł 

otrzymało hospicjum „Betania” 

 

● Dzięki wyprawie udało się nagłośnić 

problemy z jakimi borykają się opolskie 

fundacje oraz zorganizować zbiórkę 

pieniędzy nie tylko wśród ludzi z regionu,  

ale także całego kraju 

 

● Podczas akcji promowano również miasto 

Opole oraz klub „Odra Opole” 

 

Kibicowska wyprawa 



● Ideą Miejsca X jest otwartość na pomysły, 

projekty, działania zgłaszane przez mieszkańców, 

artystów i animatorów 

 

● Na przestrzeni ponad 130 m2 stworzona została 

przestrzeń do wystaw, kameralnych koncertów, 

spektakli oraz dyskusji o tematyce kulturalno-

społecznej 

 

● Celem Miejsca X jest wzbogacenie oferty 

kulturalnej Opola o nowe wydarzenia kulturalne, 

ale również aktywizacja lokalnej społeczności  

do działania 

 

● Dotychczas zorganizowano tam ponad 20 

różnych wydarzeń – w tym eventy, warsztaty, 

pokazy filmowe, wystawy sezonowe  

i tematyczne, a także niesamowite koncerty 

 

Miejsce X 



● Głównym celem zadania było wyeliminowanie 

lub znaczne ograniczenie przypadków 

prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu 

przez uczestników zajęć, poprzez przekazanie 

rzetelnych informacji o tym, w jaki sposób alkohol 

wpływa na organizm człowieka  

i upośledza funkcjonowanie ośrodków nerwowych 

 

● W ramach zajęć nauczono uczestników zasad 

obsługi alkomatu, umiejętności asertywnego 

odmawiania picia oraz wiedzy na temat 

przeliczania spożytego alkoholu na promile 

alkoholu we krwi, celem pewności bycia osobą 

trzeźwą w momencie zasiadania za kierownicą 

samochodu 

 

● Projekt został bardzo dobrze przyjęty przez 

grono pedagogiczne, psychologów szkolnych  

i dyrekcję szkół, wraz z deklaracją chęci 

współpracy w przyszłych latach 

 

„Nie jeżdżę po alkoholu! Nie jestem mordercą!” 



● Głównym celem projektu była pomoc 

psychoterapeutyczna oraz podniesienie jakości 

życia każdego z uczestników i przywrócenie do 

aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie 

 

● Przeprowadzonych zostało 168 dwugodzinnych 

sesji psychoterapii grupowej, 40 konsultacji 

diagnostycznych oraz 74 sesji psychoterapii 

indywidualnej. Pomocą zostały objęte 102 osoby 

 

● Uczestnicy uzyskali wsparcie psychologiczne, 

nabyli umiejętności radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach życiowych, otrzymali wiedzę na temat 

uzależnień, jego mechanizmów oraz sposobów 

radzenia sobie z głodem alkoholowym 

 

● W związku z ogromnym zapotrzebowaniem  

na pomoc psychoterapeutyczną, w ramach 

realizowanego zadania każda osoba miała 

możliwość bezpłatnego uczestniczenia w 

psychoterapii - bez czekania w długich kolejkach 

 

Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i rehabilitacyjna 

dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie 

lub zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin 



● Celem projektu było upowszechnianie  

i rozwój kultury muzycznej oraz wzbogacenie 

oferty kulturalnej i integracyjnej miasta przez 

zorganizowanie dla mieszkańców Opola cyklu 

imprez poświęconych wspólnemu śpiewaniu 

śpiewów śląskich, kresowych, patriotycznych  

i kolędowych 

 

● Wydrukowano ponad 2000 egzemplarzy 

śpiewników z tekstami i nutami,  

które uczestnicy mogli zabrać ze sobą,  

aby kontynuować śpiew w gronie najbliższych 

 

● Dzięki kampanii informacyjno-promocyjnej 

w Auli Wyższego Seminarium Duchownego  

w Opolu, podczas każdej edycji gromadziło się 

ok. 500 osób, które pod kierunkiem 

profesjonalnych dyrygentów i przy 

akompaniamencie fortepianu wyśpiewało 

wspólnie kilkadziesiąt pieśni nawiązujących  

do konkretnej tematyki spotkania 

 

Opolski Śpiewnik Rodzinny 



● Głównym celem zadania była popularyzacja 

turystyki pieszej, edukacja przyrodnicza-historyczna 

w odniesieniu do lokalnego dziedzictwa, zwiększenie 

wiedzy na temat miasta i jego topografii oraz 

budowanie więzi z małą ojczyzną i integracja Opolan 

z różnych dzielnic miasta 

 

● W ramach zadania zrealizowano 9 wycieczek  

na terenie niemal całego Opola w ówczesnych 

granicach administracyjnych (łączna długość tras  

115 km). W wyprawach uczestniczyły łącznie  

93 osoby 

 

● W trakcie wycieczek zaobserwowano i usłyszano 

około 80-90 gatunków ptaków, ponadto ssaki, gady, 

płazy oraz liczne bezkręgowce. Uczestnikom 

przybliżono także inne obiekty przyrodnicze  

i historyczne 

 

● Cykl nie ma charakteru konkurencyjnego w 

stosunku do działań innych opolskich przewodników 

 

Opolskie Wycieczki Przyrodniczo-Historyczne 



● Celem projektu jest zapoznanie mieszkańców 

z Opolem, jako stolicą obecnego regionu – jego 

historią i walorami położenia przy granicy oraz 

możliwości poznania kultury sąsiadów w 

jednoczącej się Europie 

 

● W ramach zadania organizowane są od kilku 

lat regularne, comiesięczne spotkania,  

na których prowadzone są wykłady tematyczne 

 

● Około 900 osób rocznie spotyka się na 

„Spotkaniach ze sztuką” 

 

● Imprezy krajoznawcze przyczyniają się do 

nadganiania zaległości kulturowych 

wykształconych w procesie wielopokoleniowej 

izolacji i niezgody w czasie poprzedniego ustroju 
 

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Opola i okolic 



● Celem realizowanego zadania jest 

przede wszystkim opieka nad dziećmi  

i młodzieżą oraz stworzenie im 

warunków bezpiecznego i harmonijnego 

rozwoju w atmosferze radości i sympatii 

 

● Poprzez szeroki wachlarz zajęć 

wychowawcy wzbudzają w młodzieży 

ciekawość świata, chęć poszerzania 

swoich umiejętności oraz rozwijania 

pasji 

 

● Efektem działań placówki jest ochocze 

zaangażowanie dzieci w proponowany im 

program, ich rozwój na wielu polach 

edukacji i samokształcenia  

oraz formowanie w nich pozytywnych, 

pożądanych przez społeczeństwo postaw 
 

Szlifowanie diamentów  

– odkrywanie potencjału własnej osobowości 



● Impreza miała miejsce 2 lipca 2016 r. w Parku 

Nadodrzańskim na wyspie Pasieka. Wydarzenie jest 

realizowane rokrocznie od 2010 r. - zostało ono 

zainicjowane przez Miejskie Centrum Organizacji 

Pozarządowych 

 

● Wydarzenie to ubogaca ofertę kulturalną miasta, 

stając się alternatywą dla osób, które nie wyjechały 

jeszcze na wakacje lub dla tych, których sytuacja 

finansowa na to nie pozwoliła 

 

● Podczas tej imprezy organizacje pozarządowe miały 

okazję wypromować swoją działalność 

 

● Piknik wzbogacony został o wiele atrakcji,  

m.in. strefę historyczną, jazdę konną, dmuchane 

zjeżdżalnie, łódź motorowa i kajaki oraz strefę 

kultury. Całe wydarzenie nie odbyłoby się bez pomocy 

30 wolontariuszy, którzy od początku byli 

zaangażowani w jego organizację i promocję  

 

VI Piknik Rodzinny nad Odrą 



● Impreza organizowana jest z powodu istnienia 

potrzeby szerokiej międzypokoleniowej integracji 

społeczeństwa miasta Opola ze społecznością 

osób niepełnosprawnych 

 

● Główny cel imprezy to likwidacja stereotypów  

i barier psychicznych dotyczących 

międzypokoleniowego uczestnictwa w życiu 

społecznym a także inicjowanie i podtrzymywanie 

pozytywnych relacji ze zdrowym społeczeństwem 

 

● Dokonano promocji osób niepełnosprawnych  

i osób w starszym wieku poprzez prezentację 

rękodzieła wykonanego na warsztatach terapii 

zajęciowej oraz występów wokalno-

instrumentalnych w każdym wieku – począwszy  

od przedszkolaków aż do słuchaczy Uniwersytetu 

III Wieku 

 

● Wydarzenie pozwoliło na aktywizację osób 

starszych i niepełnosprawnych, a także  

na realizację ich pasji, zdobywanie nowych 

umiejętności oraz nawiązywanie kontaktów  

 

XVI Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych 


