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KKOONNKKUURRSS  MMOONN::  1111  LLIISSTTOOPPAADDAA  --  
NNIIEEPPOODDLLEEGGŁŁAA  
 

Celem konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych przede wszystkim  

na uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym m.in. na: 

 wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej oraz świadomości 

historycznej Polaków, poprzez realizację przedsięwzięć związanych  

z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości; 

 wzmocnieniu poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków; 

 przywróceniu etosu żołnierza Wojska Polskiego; 

 wzroście poczucia tożsamości narodowej i identyfikacji wojska z tradycjami 

narodowymi i orężnymi;  

 zwiększeniu poczucia tożsamości narodowej w społeczeństwie, jego wiedzy  

o Siłach Zbrojnych oraz identyfikacji z wojskiem; 

 zwiększenie w społeczeństwie wiedzy o historii wojskowości, w tym 

bohaterskich czynach Żołnierzy Niezłomnych w walce o niepodległość 

Ojczyzny. 

Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu:  

 programów i działań o charakterze patriotyczno-edukacyjnym (np. wystawy, 

lekcje patriotyzmu, debaty, wycieczki, konkursy historyczne, gry); 

 zajęć patriotyczno-sportowe (np. biegi niepodległościowe, spartakiady, mitingi), 

przedsięwzięcia patriotyczno-kulturalne (np. wieczornice, pikniki, festyny,  

inscenizacje historyczne, rekonstrukcje historyczne, produkcje filmowe,  

spektakle historyczne. 

 

Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 5 000 000,00 zł. 

 

 

 

Konkursy 
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Termin realizacji zadań: od 1.10.2018 r. do 31.12.2018 r. Oferty należy składać 

do dnia: 10.09.2018 r. Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 20.09.2018 r. 

Obowiązkowy wkład własny finansowy w wysokości minimum  

10% wnioskowanej kwoty dotacji. 

Więcej informacji na stronie internetowej MON: 

http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-

ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-92018wddekid-103257698q/ 

 
 

IINNTTEERRRREEGG  PPOOLLSSKKAA--SSŁŁOOWWAACCJJAA  
IIVV  NNAABBÓÓRR  WWNNIIOOSSKKÓÓWW    

 
 

 

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie 

mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – 

Słowacja 2014-2020. 

Nabór jest uruchomiony dla 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój 

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”, cel szczegółowy 

„Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego  

i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców” (dostępna w IV naborze 

alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 940 811,90 EUR)  

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację mikroprojektów indywidualnych  

o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące 

działalność o charakterze niedochodowym.  

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania EFRR: min. 2 000,00 EUR  

max. 50 000,00 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR  

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.  
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Wnioski o dofinansowanie należy składać za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń 

oraz w wersji papierowej najpóźniej do dnia 25 września 2018 roku do godziny 

15:00. Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów w wersji papierowej do biura 

Stowarzyszenia.  

Szczegółowe informacje zawarte są „Podręczniku mikrobeneficjenta” oraz Instrukcji 

wypełnienia wniosku o dofinansowanie mikroprojektu dostępnych na stronie 

http://www.euroregion-beskidy.pl/ oraz w biurze Stowarzyszenia.  

Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji - wszelkich informacji udziela:  

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej przy ul. Widok 18/1-3  

tel. 33 / 488 89 24, e-mail: biuro@euroregion-beskidy.pl 
 

 

 

 

 
 

  

RRUUSSZZAA  KKOONNKKUURRSS  MMSSWWIIAA  „„AAKKTTYYWWNNYY    
SSEENNIIOORR  TTOO  BBEEZZPPIIEECCZZNNYY  SSEENNIIOORR””  

 

 

Osoby starsze bardzo często narażone są na działania ze strony przestępców  

i oszustów. Dlatego MSWiA ogłosiło konkurs „Aktywny senior to bezpieczny  

senior”, którego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo seniorów,  

w szczególności w zakresie reagowania na zagrożenia. 

Konkurs ogłoszony przez MSWiA polega na stworzeniu krótkiego spotu filmowego. 

Temat filmu musi dotyczyć reagowania na zagrożenia związane z bezpieczeństwem 

seniorów lub uświadamiania ich (np. przed przestępstwami, zatruciami czadem).  

Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Filmy tworzyć mogą 

m.in. osoby zrzeszone w organizacjach seniorów (np. klubach seniora), ale także  

np. dziadkowie razem z pełnoletnimi wnukami. Ważne, aby w każdym zespole  

przynajmniej połowę członków stanowili seniorzy. Filmy nagrywane w ramach  

konkursu mogą trwać maksymalnie dwie minuty. Na zespoły, które stworzą najlepsze 

prace konkursowe, czekają nagrody – kamera cyfrowa, aparat cyfrowy i miniwieża. 
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Spoty filmowe należy przesyłać na płycie CD lub DVD do 17 września 2018 r.  

na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ul. Stefana  

Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Aktywny senior to bezpieczny senior”)  

lub dostarczyć bezpośrednio do Biura Podawczego MSWiA (ul. Rakowiecka 2)  

w godz. 8:15-16:00. Do filmu należy także dołączyć wypełniony formularz  

zgłoszeniowy i dwa oświadczenia, które stanowią załączniki do regulaminu konkursu. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MSWiA do 28 września 

2018 roku.  

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej MSWiA: 

https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17826,Rusza-konkurs-Aktywny-senior-to-

bezpieczny-senior.html?search=2252  

  

  

  

  

  

KKOONNKKUURRSS  PPOOLLSSKKAA  CCYYFFRROOWWAA  ––    
DDZZIIAAŁŁAANNIIAA  NNAA  RRZZEECCZZ  RROOZZWWOOJJUU    
KKOOMMPPEETTEENNCCJJII  CCYYFFRROOWWYYCCHH  
 

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  

na lata 2014-2020 jest wzmocnienie cyfrowych  

fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową 

Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki 

dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjaz-

ne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale  

rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeń-

stwa. 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie projektu, który w największym stopniu  

przyczyni się do zwiększenia stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania  

z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska  

Cyfrowa na lata 2014-2020 poprzez: 

 rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet 

oraz TIK, 

 nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi  

komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych, 
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 stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych  

na poziomie lokalnym. 

Cel ten będzie realizowany w ramach III osi priorytetowej - Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa, w tym poprzez działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych. W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty 

grantowe w rozumieniu art. 35 Ustawy polegające na wsparciu rozwoju kompetencji 

nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK w procesie kształcenia. 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi  

50 000 000 PLN 

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 19 października 2018 r.  

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie organizatora: 

https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-1-czwarty-konkurs/ 

lub  

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2185955.html 

 

 

PPRRZZEECCIIWWDDZZIIAAŁŁAANNIIEE  UUZZAALLEEŻŻNNIIEENNIIOOMM  
BBEEHHAAWWIIOORRAALLNNYYMM  ––  KKOONNKKUURRSS  KKBBPPNN 

 

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza  

konkurs wniosków na realizację w latach 2019-2020 zadań ze środków Funduszu  

Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji ministra  

właściwego do spraw zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia z zakresu 

PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM. 

 

Zadanie 5.2.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja szkoleń  

w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod  

o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień. 

Zadanie 5.2.1 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja projektów  

szkoleniowych w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych  

do studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego. 

Zadanie 5.2.1 pkt 3 Narodowego Programu Zdrowia: Szkolenie przedstawicieli 

zawodów mających kontakt z osobami uzależnionymi lub zagrożonymi uzależnieniami 
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behawioralnymi (m.in. osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, operatorzy gier loso-

wych, pracownicy socjalni, itp.) 

Zadanie 5.2.1 pkt 4 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie innych  

działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych  

i terapeutycznych w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym m.in. wydanie  

publikacji, seminariów przeprowadzenie konferencji. 

Zadanie 5.2.2 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działalności 

informacyjno-edukacyjnej dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych,  

w tym m.in. prowadzenie kampanii społecznych, wydawanie materiałów  

informacyjno-edukacyjnych. 

Zadanie 5.2.2 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie telefonu  

zaufania w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych. 

Zadanie 5.2.2 pkt 3 i 4 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie strony  

internetowej upowszechniającej wiedzę dotyczącą uzależnień behawioralnych;  

prowadzenie poradni internetowej świadczącej pomoc w zakresie problematyki  

uzależnień behawioralnych. 

Zadanie 5.3.1.pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja działań  

służących podniesieniu poziomu wiedzy społeczeństwa i zwiększeniu świadomości  

ryzyka związanego z uzależnieniami behawioralnymi, kształtowanie postaw  

prozdrowotnych, wzmacnianie czynników chroniących i ograniczanie czynników  

ryzyka. 

Zadanie 5.3.2. Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie oferty programów 

wczesnej interwencji, profilaktyki selektywnej skierowanych do jednostek lub grup 

narażonych na czynniki ryzyka. 

Zadanie 5.4. Narodowego Programu Zdrowia: Rehabilitacja, ograniczanie szkód 

zdrowotnych, reintegracja społeczna - rozwiązywanie problemów wynikających  

z uzależnień behawioralnych poprzez zapewnienie m.in. dostępu do zróżnicowanej 

oferty oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów 

oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskim i rodzinom. 

Zadanie 5.5. Narodowego Programu Zdrowia: Badania naukowe,  

epidemiologiczne, monitoring, ewaluacja - wspieranie badań naukowych dotyczących 

uzależnień behawioralnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych. 
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Wnioski powinny być dostarczone w terminie do dnia 14 września 2018 r.  

do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,  

ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za pośrednictwem polskiej placówki 

pocztowej Poczty Polskiej S.A. 

  

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej organizatora: 

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=7983181 

 

 

KKOONNKKUURRSS  MMIIKKRROOPPRROOJJEEKKTTÓÓWW    
DDLLAA  SSPPOOŁŁEECCZZNNOOŚŚCCII  LLOOKKAALLNNEEJJ  ZZ  TTEERREENNUU  
BBEESSKKIIDDZZKKIIEEGGOO  OOBBSSZZAARRUU  KKUULLTTUURROOWWEEGGOO  
 

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej ogłasza konkurs mikroprojektów  

dla społeczności lokalnej. Program jest adresowany do osób indywidualnych  

w tym osób, które reprezentują grupy nieformalne lub stowarzyszenia z terenu  

Beskidzkiego Obszaru Kulturowego, który obejmuje swoim zasięgiem powiaty bielski, 

cieszyński i żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała.  
 

W ramach realizacji projektów przewiduje się dofinansowania działań takich jak np.: 

archiwizacja i dokumentacja dziedzictwa kulturowego, organizacja  

warsztatów, wykładów, kursów, szkoleń, nauka gry na instrumentach  

oraz posługiwania się gwarą, koncerty muzyki tradycyjnej i wystawy sztuki 

ludowej oraz zadania inspirowane tradycyjną twórczością.  W finansowaniu 

zadań dopuszcza się także zakup środków trwałych takich jak np.: instrumenty  

muzyczne, stroje ludowe, narzędzia, oraz druk wydawnictw i publikacji.  
 

Na realizację projektów Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej przeznacza  

kwotę 30 000 zł. Wnioski można składać do 14 września. 
 

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora:  

http://www.rok.bielsko.pl/aktualnosci.php?id=354 
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DOTACJE FUNDACJI CHARLESA  
STEWARTA MOTTA 
 

 
Amerykańska Fundacja Charlesa Stewarta Motta przyznaje organizacjom z Europy 

Środkowej i Wschodniej dotacje na projekty promujące budowę społeczeństwa  

obywatelskiego i ochronę środowiska. Nabór jest ciągły.  

O dotacje w ramach programu Społeczeństwo Obywatelskie oraz programu  

Środowisko mogą się ubiegać organizacje zajmujące się rozwojem społeczeństwa 

obywatelskiego, zwalczaniem biedy lub ochroną środowiska. Organizacje 

ubiegające się o dotację muszą przygotować list zawierający opis projektu  

i szczegółowy plan finansowy. Minimalna kwota dotacji wynosi 15 000 dolarów.  

Maksymalna kwota dotacji wynosi 250 000 dolarów. Wnioski można składać przez  

cały rok na co najmniej 4 miesiące przed rozpoczęciem projektu. Procedura  

rozpatrywania wniosków trwa min. 4 miesiące. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej organizatora: 

https://www.mott.org/work/grantseekers/ 

oraz 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2108610.html 
 

 

ZZAAPPRROOJJEEKKTTUUJJ  PPOOCCZZTTÓÓWWKKĘĘ    
DDLLAA  NNIIEEPPOODDLLEEGGŁŁEEJJ  
 

Rusza konkurs plastyczny pn. „Pocztówka na sto lat – moja Niepodległa”,  

którego organizatorem jest Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach we współpracy  

z Pocztą Polską SA. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w ramach rządowego 

programu „Niepodległa” w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Prace konkursowe można zgłaszać do 21 września 2018 roku.  

Najlepsze trafią na okolicznościowe pocztówki, które zostaną przekazane  

m.in. do polskich placówek dyplomatycznych. W planach jest również wystawa  

konkursowa. 
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Celem przedsięwzięcia jest zaangażowanie w obchody setnej rocznicy odzyskania 

niepodległości jak największej liczby mieszkańców naszego województwa, budowanie 

wspólnoty obywatelskiej i dumy z osiągnięć naszej Ojczyzny. Konkurs łączy  

pokolenia – mogą wziąć w nim udział uczniowie szkół podstawowych, średnich,  

młodzież i dorośli z warsztatów terapii zajęciowej oraz seniorzy z województwa  

śląskiego. 

Rozstrzygnięcie nastąpi w październiku br. Regulamin konkursu wraz załącznikami 

oraz dodatkowymi informacjami zamieszczony jest na stronie internetowej  

organizatora: 

http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/zaprojektuj-pocztowke-dla-niepodleglej 
  

 

 

 

KKOONNKKUURRSSYY  „„MMŁŁOODDZZII  DDLLAA  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA””  
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej ogłasza następujące 

konkursy: 

-„Zatrzymaj rzekę w kadrze”  

-„Energiczna maskotka" 

-„Energia drzemie w komiksie" 

-„Dziecięce porady na dorosłych odpady"  

 

Konkursy organizowane są w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program edukacji 

ekologicznej. Młodzi dla środowiska” realizowanego przy współfinansowaniu ze środ-

ków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 
 

W konkursach może brać udział każdy, który zajmuje się fotografią i twórczością  

plastyczną amatorsko. Konkurs przeprowadzane są dla dzieci i młodzieży. 
 

Termin nadsyłania prac mija dnia 21 WRZEŚNIA 2018 roku (decyduje data  

stempla pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki pocztą  

kurierską). 
 

Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej organizatora: 

http://mlodzidlasrodowiska.pl/82/konkursy-2 
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KKOONNSSUULLTTAACCJJEE  PPRROOGGRRAAMMUU  WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCYY    
ZZ  OORRGGAANNIIZZAACCJJAAMMII  PPOOZZAARRZZĄĄDDOOWWYYMMII  

Do dnia 3 sierpnia br. zbieraliśmy propozycje dotyczące Programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. Swoje sugestie przedstawiło Stowarzy-

szenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości – obejmowały one przede wszystkim  

zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej - więcej informacji na stronie: 

https://um.bielsko.pl/strona-820-roczny_program_wspolpracy_z.html) 

W dniu 23 września 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej odbyło się spotka-

nie, podczas którego omówiono złożone przez organizację wnioski i sugestie  

do Programu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele BCP oraz pracownicy Wydzia-

łu Polityki Społecznej i Wydziału Spraw Obywatelskich  Urzędu Miejskiego. 

Informujemy, że rozpoczęły się konsultacje projektu Programu zgodnie  

z Uchwałą Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 

roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji.  

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu, który wraz z Komunikatem 

Prezydenta Miasta znajduje się w załączniku do niniejszego e-maila oraz umieszczony 

został na stronach www Urzędu: 

 https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,157.html 

 https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,69223.html 

 https://um.bielsko.pl/strona-820-roczny_program_wspolpracy_z.html 

Warto podkreślić, że w programie proponuje się poszerze-

nie zakresu realizowanych we współpracy z sektorem  

pozarządowym zadań publicznych o nowe obszary,  

obejmujące m.in. działalność wspomagającą rozwój  

gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności  

lokalnych. 

Na Państwa opinie i sugestie czekamy do 21 września.  

Informacje 
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NNIIEEOODDPPŁŁAATTNNAA  PPOOMMOOCC  PPRRAAWWNNAA  ––  WWAAŻŻNNEE  
IINNFFOORRMMAACCJJEE  DDLLAA  OORRGGAANNIIZZAACCJJII  
W związku z nowelizacją ustawy o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Edukacji Prawnej, 
Minister Sprawiedliwości wydał decyzję ws. uznania Związku Biur Porad Obywatel-
skich za podmiot uprawniony do prowadzenia szkoleń oraz kursów doszkalających  
z zakresu poradnictwa obywatelskiego (art.11a ust.1 nowelizacji). Podmioty te wydają 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia lub potwierdzają posiadanie przez daną  
osobę wymaganej wiedzy i umiejętności w tym zakresie (art. 11 ust.3a pkt 2 noweli-
zacji). 

Minister Sprawiedliwości na bieżąco publikuje w Internecie listę podmiotów upraw-
nionych do prowadzenia w/w szkoleń (art. 11b ust. 7 nowelizacji) 

linki: 
https://www.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,11537,informacja-o-podmiotach-
uprawnionych-do.html 

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,11538,informacja-o-
podmiotach-uprawnionych-do.html 
https://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,11537,informacja-o-podmiotach-
uprawnionych-do.html 

 Ponadto: 
 - Organizacje pozarządowe składają do wojewody wnioski o wpis na listę 
organizacji uprawnionych do prowadzenia punktów (art. 11d ust. 1-5 i 8 
nowelizacji). Do wniosku organizacje dołączają m.in. zaświadczenia, o których mowa 
w art. 11d ust. 9 nowelizacji. Wojewoda wydaje decyzję o wpisaniu (lub odmowie 
wpisania) organizacji na listę uprawnionych do prowadzenia punktów (art. 11d ust. 6 
nowelizacji) i publikuje listę w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 11d ust. 15 no-
welizacji). 
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KKTTOO  TTOO  WWIIEE??    
PPOODDZZIIEELL  SSIIĘĘ,,  ŻŻEEBBYY  PPOOMMNNOOŻŻYYĆĆ  
  
Młodzi ludzie, nauczyciele, pracodawcy, seniorzy spędzający razem czas? 

Kto to widział? A może raczej: „Kto To Wie”? Pod takim hasłem rusza  

w Bielsku-Białej międzypokoleniowy projekt, który ma zachęcić do podej-

mowania inicjatywy lokalnie i zbliżenia różnych grup społecznych, z różnym 

potencjałem i doświadczeniami. 
 

Zespół odpowiedzialny za powstanie projektu dla młodzieży redakcjaBB i przybliża-

nie młodych ludzi do rynku pracy w ramach inicjatywy przed|PRACA, tym razem  

do działania chce zaprosić również dorosłych. Inicjatywa ma zachęcić do dzielenia  

się swoim potencjałem – czasem, wiedzą, doświadczeniami. A tym samym –  

przyczynić się do pomnożenia kapitału społecznego naszego miasta. Celem projektu 

jest zaangażowanie mieszkańców Bielska-Białej w działania na rzecz innych.  

 

CO KONKRETNIE I DLA KOGO? 

W ramach Kto to wie młodzi ludzie mogą skorzystać z nieodpłatnych korepetycji 

z przedmiotów szkolnych lub pomagać w nauce innym. Mogą też wesprzeć seniorów  

i co ważne, nauczyć się wiele od nich. Chętni otrzymają również wsparcie mentorskie 

od pracodawców, by móc pomyśleć o swojej przyszłości zawodowej w szerszym  

kontekście. 

Seniorzy: spędzamy wspólnie czas, pomagamy, uczymy (się)  

Podczas organizowanych spotkań z młodymi, seniorzy mogą podzielić  

się swoimi pasjami, zainteresowaniami czy po prostu życiową historią.  

A co najważniejsze – to szansa na wspólne spędzenie czasu, poznanie różnych  

perspektyw oraz skorzystanie z pomocy młodych np. przy zrobieniu zakupów, obsłu-

dze telefonu komórkowego czy wspólnym wyjściu na spacer.  

Nauczyciele: mogą wesprzeć najbardziej potrzebujących uczniów w formie  

korepetycji, a także pomóc przygotować się do najważniejszych egzaminów. Wiemy, 

że potrzeba jest ogromna a nie dla wszystkich dodatkowa pomoc w nauce jest  

dostępna. 
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Pracodawcy i osoby chętne podzielić się swoim doświadczeniem życiowym 

lub zawodowym Zostań mentorem dla młodego człowieka, pomóż stawiać pierwsze 

kroki na ścieżce zawodowej, u progu dorosłości. Ten moment w życiu to ogromne 

wyzwanie. Dobrze jest znaleźć w kimś oparcie. 

 
WIEMY, CZEGO NIE WIEMY. ALE KTOŚ TO WIE! MOŻE TY? 

Dzięki wyjściu poza schematy i przyzwyczajenia, dzięki lepszemu poznaniu i działaniu 

na rzecz innych, możemy dowiedzieć się znacznie więcej. Również o sobie. Kto To 

Wie jest na to szansą, do skorzystania z której zachęcamy.  

 

DOŁĄCZ DO NAS ! 

Młodzi mogą zgłaszać się przez formularz online. 

Nieco starszych, zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie Kto To Wie  

(seniorów, nauczycieli, pracodawców oraz mentorów) prosimy o kontakt  

z Kasią Tyszecką: kasia@redakcjabb.pl lub telefonicznie 503 701 410. 

 
Więcej informacji na stronie projektu: www.redakcjabb.pl/ktotowie 

 
 
  

KKOOLLEEJJNNAA  TTUURRAA  SSZZKKOOLLEEŃŃ  NNIIWW    
„„GGOOTTOOWWII  NNAA  RROODDOO””    
Szkolenia organizowane są w ramach kampanii „Gotowi na RODO”, którą realizują 

dwie instytucje: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych, w odpowiedzi na potrzeby 

organizacji pozarządowych. W ramach kampanii organizacje mogą korzystać z: 

 otwartych bezpłatnych szkoleń organizowanych w całym kraju i prowadzonych 

przez ekspertów UODO, 

 bezpłatnego podręcznika, który jest dostępny on-line, 

  ogólnodostępnej platformy informacyjnej www.rodo.niw.gov.pl  

Więcej informacji na temat szkoleń dostępnych jest na stronie internetowej NIW: 

https://niw.gov.pl/kolejna-tura-szkolen-gotowi-na-rodo-zaczynamy-w-legnicy-5-

wrzesnia/ 
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XX  EEDDYYCCJJAA  PPLLEEBBIISSCCYYTTUU  „„GGWWIIAAZZDDYY    
DDOOBBRROOCCZZYYNNNNOOŚŚCCII””  
 

Plebiscyt "Gwiazdy Dobroczynności" powstał  

z inicjatywy Stowarzyszenia Akademia  

Rozwoju Filantropii w Polsce, Partnerem 

Głównym jest SHOW - luksusowy magazyn  

w dobrym stylu. Partnerem Plebiscytu  

i portalu www.gwiazdydobroczynnosci.pl  

jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.  

  

Gwiazdy Dobroczynności to osoby, które dzięki swojej rozpoznawalności mogą  

efektowniej pomagać potrzebującym i wspierać organizacje pozarządowe.  

Ich postawa i dobre serce są najpiękniejszym przykładem tego, że wystarczy  

odrobina dobrej woli, czasu i zainteresowania, aby zmienić czyjeś życie. A Gwiazdy 

codziennie zmieniają życie innych na lepsze. Osoby publicznie znane użyczają  

swojego wizerunku w kampaniach społecznych, zakładają  fundacje i stowarzyszenia, 

są darczyńcami organizacji społecznych. Wierzymy, że dzięki takim ludziom, dobre 

przykłady oraz wiedza o tym, że pomaganie innym nie musi wymagać dużo wysiłku  

i środków, zachęcą i zmotywują Polaków do działań społecznych. 

 

W Plebiscycie nagradzamy gwiazdy, sportowców, dziennikarzy, ludzi kultury  

i sztuki, internetowych twórców. Doceniamy społeczne i charytatywne  

zaangażowanie znanych i rozpoznawalnych osób, które udostępniają swój wizerunek 

akcjom społecznym,  często osobiście je promują i zachęcają innych do podobnej ak-

tywności. Popularność i zasięgi kont Gwiazd w mediach społecznościowych sprawia, 

że portale takie jak Facebook czy Instagram stają się miejscem angażowania fanów 

w działania dobroczynne. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września 2018r.  

Powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej organizatora plebiscytu: 

http://www.gwiazdydobroczynnosci.pl/ 
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RRUUSSZZYYŁŁ  NNAABBÓÓRR  DDOO  AAKKCCJJII  „„MMAASSZZ  GGŁŁOOSS””  
Akcja Masz Głos to ogólnopolska  

inicjatywa, która wspiera mieszkańców  

i mieszkanki w działaniach na rzecz  

ich najbliższego otoczenia. 

W ramach akcji Masz Głos grupy mieszkańców i mieszkanek oraz organizacje z całej 

Polski wprowadzają zmiany w swoich miejscowościach, współpracują z władzami  

i angażują innych do działania na rzecz społeczności lokalnej. 

Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego. Fundacja jest 

niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku 

publicznego. 

W akcji Masz Głos mogą uczestniczyć grupy nieformalne, organizacje  

pozarządowe, biblioteki, szkoły, domy kultury, kluby sportowe, rady  

młodzieżowe, rady seniorów, sołectwa, lokalne media i inne instytucje  

lokalne działające na rzecz współpracy z władzami samorządowymi na poziomie  

powiatu, gminy, miasta lub wsi. 

Aby przystąpić do akcji należy założyć konto internetowe na stronie 

www.maszglos.pl   

Podczas każdej edycji akcji uczestnicy korzystają z następującego wsparcia:  

- Stały kontakt z doświadczonymi koordynatorkami i koordynatorami z Fundacji  

Batorego oraz z organizacji partnerskich współpracujących z Fundacją  

przy prowadzeniu akcji.  

-  Porady eksperckie prawnika/prawniczki, socjologa/socjolożki, z zakresu promocji, 

konsultowanie uchwał, wsparcie organizacyjne.  

-  Wizyty ekspertów i ekspertek na miejscu prowadzenia działań w danej edycji akcji.  

-  Przykładowy scenariusz działania wraz z niezbędnymi wzorami dokumentów.  

-  Pomoc w angażowaniu mieszkańców i współpracy z władzami.  

-  Udział w bezpłatnych szkoleniach zgodnie z harmonogramem danej edycji akcji.   

-  Bezpłatne materiały informacyjne i promocyjne.  

- Możliwość otrzymania mikrograntu (500 zł), na pokrycie kosztów związanych  

z realizacją działania.  
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- Powiadomienie przedstawicieli władz lokalnych. o przystąpieniu uczestnika  

do edycji akcji.  

-  Otrzymywanie newslettera z informacjami o działaniach prowadzonych w akcji.  

-  Certyfikat udziału w danej edycji akcji.  

- Możliwość działania pod szyldem ogólnopolskiej akcji i posługiwania  

się jej logotypem.  

-  Promocja działań w mediach ogólnopolskich i regionalnych, kontakt z mediami,  

publikowanie na stronie www.maszglos.pl relacji z działań lokalnych uczestniczek  

i uczestników.  

-  Możliwość otrzymania nagrody Super Samorząd i uczestniczenia w gali rozdania 

nagród na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie internetowej organizatora: 

http://www.maszglos.pl/ 
  

 

WWAAŻŻNNAA  IINNFFOORRMMAACCJJAA  --  AAKKTTUUAALLIIZZAACCJJAA    
AADDRREESSUU  PPOOCCZZTTYY  EELLEEKKTTRROONNIICCZZNNEEJJ  
 
W trosce o najwyższą jakość usług i polepszenie komunikacji 

między Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej a organizacjami 

pozarządowymi zwracamy się z prośbą o aktualizację  

danych dot. adresu poczty elektronicznej Państwa  

organizacji.  

 

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na dalsze przesyłanie e-mailem Newslettera-Biuletynu 

dla organizacji pozarządowych oraz innych ważnych informacji dotyczących sektora 

pozarządowego (np. ogłoszenia otwartych konkursów ofert) prosimy  

o przesłanie na adres: ngo@um.bielsko.pl  lub cop@um.bielsko.pl aktualnego 

adresu poczty elektronicznej Państwa organizacji, na który będziemy mogli   

wysyłać powyższe informacje. 
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ZZAAKKOOŃŃCCZZEENNIIEE  RREEAALLIIZZAACCJJII  PPRROOJJEEKKTTUU  „„OOWWEESS””--    
RRUUSSZZAA  CCEENNTTRRUUMM  OORRGGAANNIIZZAACCJJII  PPOOZZAARRZZĄĄDDOOWWYYCCHH  

 

Informujemy, że z dniem 31 lipca 2018 r. Urząd Miejski w Bielsku-Białej zakończyła 

się realizacja projektu partnerskiego pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Subregionu Południowego” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-

go na lata 2014-2020. 

Projekt realizowany był wraz z Bielskim Centrum Przedsiębiorczości oraz Bielskim 

Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” jako partnerami projektu. W trakcie 

funkcjonowania przedsięwzięcia tj. od 01.08.2016 do 31.07.2018 r. z różnorod-

nych form wsparcia OWES przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej skorzystało ponad 

110 organizacji pozarządowych z terenu subregionu południowego. Ośrodek oferował 

wsparcie doradcze, szkoleniowe, animacyjne, promocyjne oraz infrastrukturalne. 

Dziękujemy wszystkim organizacjom i przedstawicielom bielskiego sektora 

pozarządowego za dobrą  współpracę na rzecz ekonomii społecznej  

w Naszym Mieście i regionie ! 
 

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2018 r. działania  

skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych są kontynuowane  

i realizowane przez pracowników Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego  

w Bielsku-Białej w ramach CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. 
 

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz osoby zaintereso-

wane założeniem organizacji pozarządowych do skorzystania z możliwości uzyskania 

bezpłatnego wsparcia w naszym biurze, które zlokalizowane jest - podobnie  

jak OWES - przy pl. Opatrzności Bożej 18 (dawne USC): 

 tel. 33/ 497 07 90 

 ee--mmaaiill::  cop@um.bielsko.pl 

 

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU ! 
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UURRZZĄĄDD  MMIIEEJJSSKKII  WW  BBIIEELLSSKKUU--BBIIAAŁŁEEJJ  
WWyyddzziiaałł  SSpprraaww  OObbyywwaatteellsskkiicchh  

ZZeessppóółł  ddss..  WWssppóółłpprraaccyy  zz  OOrrggaanniizzaaccjjaammii  PPoozzaarrzząąddoowwyymmii  
ppll..  RRaattuusszzoowwyy  66,,  4433--330000  BBiieellsskkoo--BBiiaałłaa  

tteell..  3333  //  4499--7711--663333,,  4499--7711--663388    ffaaxx..  3333  //  4499--7711--663300  
ee--mmaaiill::  ngo@um.bielsko.pl 

 
Centrum Organizacji Pozarządowych 

pl. Opatrzności Bożej 18, tel. 33/ 497 07 90 
ee--mmaaiill::  cop@um.bielsko.pl 

 
strona www:  

http://um.bielsko.pl/strona-14-organizacje_pozarzadowe.html 
 
 

 


