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W NAJNOWSZYM
NUMERZE:
Zostaw 1% w Bielsku-Białej!
Jak przekazać 1% podatku?
Otwarty Konkurs Ofert Działalność na rzecz integracji
cudzoziemców
Otwarty Konkurs Ofert Polityka Społeczna
Konkurs "Granty Stowarzyszenia
Zdrowych Miast Polskich"
na rok 2019
Konkurs grantowy - mPotęga
Ekolaury Polskiej Izby Ekologii
Integracyjny 24h maraton
pływacki - 6/7 kwietnia

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% swojego
podatku wybranej organizacji pożytku
publicznego. Z roku na rok zwiększają się środki
finansowe, jakimi podatnicy obdarowują OPP.
Z satysfakcją należy odnotować, że na konta
bielskich organizacji pożytku publicznego, które tak
aktywnie działają na rzecz Mieszkańców
Naszego Miasta, wpłynęła rekordowa kwota wg informacji Ministerstwa Finansów, z tytułu 1% za
rok 2018 bielskie OPP otrzymały ponad 6 mln zł.

Prelekcja - Książnica Beskidzka
- 9 kwietnia
Szkolenie - umiejętności miękkie
- 10 kwietnia
Spotkanie - realizacja programu
rewitalizacji w Bielsku-Białej -

Jeśli jesteście Państwo organizacją OPP - zachęcamy
do dostarczenia nam ulotek, folderów oraz informacji
o 1%. Będziemy promować je na Naszym Facebook'u
oraz w budynku Urzędu Miejskiego.

11 kwietnia
Europa Café - warsztaty
11-12 kwietnia 2019 r.
Co w COPie piszczało...

Pełną listę organizacji pożytku publicznego
w Bielsku-Białej znajdą Państwa na stronie:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,70098.html

Otwarty Konkurs Ofert - Działalność na
rzecz integracji cudzoziemców - II edycja
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w 2019 r. z zakresu działalności na
rzecz integracji cudzoziemców przez podmioty
prowadzące działalność w sferze pożytku
publicznego.

Konkurs obejmuje następujące zadanie:
I. „Pilotażowe zadanie integracji obcokrajowców ze społecznością lokalną Miasta
Bielska-Białej".

Cele zadania:
1. Stworzenie ośrodka integracji obcokrajowców ze społecznością lokalną Miasta
Bielska-Białej.
2. Stworzenie systemu wsparcia i poradnictwa dla osób przybyłych do Bielska-Białej
z zagranicy w celu ułatwienia im przystosowania się do nowych warunków życia.
3. Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez trwałe pozyskiwanie nowych
pracowników pochodzących z zagranicy.
Termin składania ofert upływa 8 kwietnia 2019 r. o godz. 15:30.
Szczegóły konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,70782.html

Otwarty Konkurs Ofert Polityka Społeczna - IX edycja
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w 2019 r. z zakresu polityki społecznej
przez podmioty prowadzące działalność w sferze
pożytku publicznego.

Konkurs obejmuje następujące zadania:
I. „Wypoczynek dzieci i młodzieży:
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji".
Cele zadania:
1. Zorganizowanie atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
2. Zapewnienie opieki oraz zajęć o charakterze ogólnorozwojowym
(zajęcia sportowe, plastyczne,muzyczne, artystyczne i inne);
3. Integracja uczestników zajęć;
4. Zapewnienie wyżywienia dzieciom i młodzieży w trakcie realizacji zadania.
Termin składania ofert upływa 26 kwietnia 2019 roku o godz. 15:00.
Szczegóły konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,70981.html

Konkurs "Granty
Stowarzyszenia Zdrowych
Miast Polskich" na rok 2019

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, do których należy
Bielsko-Biała, ogłasza coroczny konkurs grantowy, którego
adresatami są m.in. organizacje pozarządowe.
Tematy Konkursowe:
- "Zdrowie w każdym wieku"
- "Zdrowie i środowisko"
Wnioski można przesyłać do 23 kwietnia 2019 r. na adres:
Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Polityki Społecznej
pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała
e-mail: prom_zdr@um.bielsko.pl
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.um.bielsko.pl/aktualnosc-6230konkurs_granty_stowarzyszenia_zdrowych.html

Konkurs grantowy - mPotęga
Jest to konkurs ogłoszony
przez mBank, mający na celu
ukazanie nauki matematyki
w jak najciekawszej odsłonie
i zachęcenie do zgłębiania
wiedzy dotyczącej tej
dziedziny.

Projekty są skierowane do uczniów klas 4-6 lub 7-8.
Kwota jaką można uzyskać: 2-5 tys. zł.
W konkursie mogą wziąć udział:
- organizacje pozarządowe;
- szkoły podstawowe;
- uczelnie wyższe;
- biblioteki publiczne;
- grupy nieformalne.
Nabór wniosków trwa do 8 maja do godz. 24:00.
Więcej informacji na stronie internetowej organizatora:
https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/

Integracyjny 24h maraton
pływacki - edycja V
W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "ADA"
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w maratonie pływackim, który
odbędzie się w dn. 06/07 kwietnia 2019 r. na Basenie Troclik
w Bielsku-Białej.
Więcej informacji na temat wydarzenia dostępnych na stronie internetowej
organizatora:
http://ada.org.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-integracyjnym-24h-maratonieplywackim-plyniemy-do-rzymu-edycja-v/

Prelekcja Książnica Beskidzka
dn. 9 kwietnia 2019 r.

Szkolenie - "Komunikacja klucz do sukcesu"
dn. 10 kwietnia 2019 r.
Centrum Organizacji Pozarządowych ma przyjemność zaprosić na
bezpłatne szkolenie pn. "KOMUNIKACJA - KLUCZ DO SUKCESU".
W programie:
- Czym jest skuteczna komunikacja interpersonalna?
- Jakie elementy wpływają na efektywną komunikację?
- Dopasowanie komunikacji do rozmówcy.
- Bariery w procesie komunikowania się.
- Mity komunikacyjne.
- Kluczowe techniki komunikacyjne.
Szkolenie odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019 r. w godz. 9:00-14:00
w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych, Bielsko Biała,
pl. Opatrzności Bożej 18.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy COP
pod nr telefonu 33/497-07-90, e-mail: cop@um.bielsko.pl
lub w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty.
Zgłoszenia przyjmujemy do 08.04.2019 r. do godz. 12.00.

Spotkanie - realizacja
programu rewitalizacji
w Bielsku-Białej
Dotyczy "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich
w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)"

Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich, jako Operator
Programu serdecznie zaprasza wszystkich interesariuszy,
mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pożytku publicznego,
projektodawców z obszaru rewitalizacji na
OTWARTE SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
dotyczące realizacji programu rewitalizacji w Bielsku-Białej,
które odbędzie się 11 kwietnia 2019r., w godz. 17:00-19:00
w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych
pl. Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej.

Cel spotkania:
- prezentacja postępu we wdrażaniu PROM 2014-2020,
- pokazanie kierunków/potrzeb działań rewitalizacyjnych,
- wspólne wypracowanie pożądanych rozwiązań –
nowych projektów.

XIV spotkanie sieci
Europa Café - warsztaty
11-12 kwietnia 2019 r.

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych oraz Fundacja
Kształcenia Ustawicznego "PERITIA" zapraszają na dwa bezpłatne
warsztaty w ramach XIV spotkania sieci Europa Café pn.:
- "Jak sfinansować projekt kulturalny/artystyczny o wymiarze
europejskim" – 11 kwietnia godz. 12:00-17:30.
-"Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt kulturalny/artystyczny
w małej społeczności" – 12 kwietnia godz. 10:45-12:00.
Warsztaty odbędą się w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych,
pl. Opatrzności Bożej 18, Bielsko-Biała.

Pełny program wydarzenia oraz odnośnik do formularza zgłoszeniowego
dostępny na stronie:
http://www.fundacjaaie.eu/

Co w COPie piszczało...

- 4 marca - organizacje pozarządowe podczas szkolenia miały możliwość
zapoznać się ze specyfiką nowych ofert, sprawozdań i umów dotacyjnych.
- 14 marca - odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych, gdzie
zaprezentowano najlepsze praktyki ekonomii społecznej. Gościliśmy
przedstawicieli władz miasta, Urzędu Miejskiego i organizacji pozarządowych.
Na zakończenie, podczas poczęstunku, młodzi artyści z Fundacji Wspierania
Talentów Dzieci, Młodzieży i Dorosłych "Włóczykije", umilili czas zaproszonym
gościom swoim występem wokalno-tanecznym.

- 21 marca - odbyło się spotkanie, na którym dokonało się zawiązanie
Zjednoczonej Bielskiej Inicjatywy Rowerowej (ZBIR). W wydarzeniu wziął udział
Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej Przemysław Kamiński,
przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Policji, Miejskiego Zarządu Dróg i wielu
innych pasjonatów dwóch kółek.

Co w COPie piszczało...

- 27 marca - miało miejsce szkolenie dotyczące sprawozdań finansowych dla
organizacji, które chciały rozwiać swoje wątpliwości w tym temacie.
- 28 marca - odbył się Dzień Otwarty Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,
skierowany szczególnie do osób starszych i niepełnosprawnych. Podczas tego
wydarzenia goście mieli możliwość zasięgnięcia porady m.in. u przedstawicieli
Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Policji, Rady Seniorów
oraz wielu innych. W ramach Dnia Otwartego zorganizowano również ciekawe
wykłady i konsultacje fizjoterapeutyczne.

Oprócz powyższych dużych i ważnych wydarzeń, na co dzień w COPie
realizują swoje cykliczne spotkania bielskie organizacje. Odbywają się także
doradztwa, mniejsze szkolenia i zebrania. COP służy swoimi usługami
doradczymi, szkoleniowymi, marketingowymi oraz zapleczem
infrastrukturalnym.

Bieżące wydarzenia można śledzić na fanpage`u
Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej

OFERTA CENTRUM ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
Twoja organizacja nie odwiedziła jeszcze
COP? Inni już korzystają z bezpłatnej
oferty!
Organizacja może zyskać:
wsparcie bieżącej działalności - zapytaj doradcę o wszystko, czego
potrzebujesz w codziennej działalności swojego podmiotu
usługi doradcze - spotkaj się z ekspertem, usprawnij działanie
organizacji, rozwiąż problemy
szkolenia - zmotywuj i zainspiruj się do działania, zdobywaj kluczowe
kompetencje. Prześlij nam przykładowy temat szkolenia!
skorzystaj z infrastruktury - zorganizuj spotkanie, wyznacz dyżury
kiedy inni mogą odwiedzić organizację, skorzystaj z infrastruktury
technicznej
uzyskaj pomoc w uruchomieniu działalności
odpłatnej/gospodarczej - pomyśl o uniezależnieniu swojej
organizacji od grantów, dobrze przygotuj się do wejścia na
rynek

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Opatrzności Bożej 18, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/497-07-90
e-mail: cop@um.bielsko.pl
Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej
COP czynny jest: pon.-śr. 8:00-16:00, czw. 8:00-19:00, pt. 8:00-15:00

