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pozarządowymi
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Dzień Otwarty Urzędu

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.

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.

Miejskiego
Konsultacje społeczne
projektu uchwały

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 - Ratownictwo
i ochrona ludności - I edycja
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w 2019 r. z zakresu RATOWNICTWA
I OCHRONY LUDNOŚCI przez podmioty prowadzące
działalność w sferze pożytku publicznego.

Konkurs obejmuje następujące zadanie:
I. „Szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych
Miasta Bielska-Białej poprzez zdobycie wiedzy na temat pożarnictwa, ochrony
przeciwpożarowej, podstaw udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz
zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży".

Cele zadania:
1. Popularyzacja wśród młodzieży wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej przez
organizację szkolenia podstawowego członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych;
2. Popularyzacja wśród młodzieży podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
przez organizację kursu pierwszej pomocy;
3. Zdobycie przez uczestników szkoleń praktycznych umiejętności, które będą przydatne
w działalności MDP Miasta Bielska-Białej i w życiu codziennym.
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,70580.html

Otwarty Konkurs Ofert Turystyka - I edycja
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w 2019 r. z zakresu TURYSTYKI przez
podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku
publicznego.

Konkurs obejmuje następujące zadania:
I. „Upowszechnianie i tworzenie warunków do rozwoju turystyki."
1. Organizacja przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych.
2. Tworzenie nowych szlaków turystycznych, tematycznych lub edukacyjnych jako
atrakcji turystycznych. Konserwacja istniejących tras rowerowych na terenie miasta.
Termin składania ofert upływa 20 marca 2019 roku o godz. 15:30.
Szczegóły konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,70573.html

Konkurs dotacyjny - Niepodległa 2019
Celem strategicznym programu jest szerokie
włączanie mieszkańców Polski w świętowanie
odzyskania przez Polskę niepodległości oraz
zwiększenie świadomości na temat wydarzeń
związanych z odzyskaniem i odbudową
państwowości, w których istotną rolę odgrywa
pamięć regionalna związana z różnymi
drogami poszczególnych dzielnic kraju
prowadzącymi do niepodległości.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
- Festiwale, koncerty, spektakle;
- Rekonstrukcje historyczne;
- Wytyczne i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych
- Projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu,
np.: warsztaty, gry terenowe, questy, konkursy;
- Wystawy wraz z katalogami.
Nabór do konkursu „Niepodległa 2019” trwa do 26 marca do
godziny 15:59.
Więcej informacji na stronie internetowej organizatora:
https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-do-konkursu-dotacyjnegoniepodlegla-2019/

Spotkanie z bielskimi
organizacjami pozarządowymi

14 marca 2019 r. o godz. 16:00 w siedzibie Centrum
Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej przy
pl. Opatrzności Bożej 18 odbędzie się spotkanie, podczas
którego zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki
ekonomii społecznej w regionie.

W programie:
- Prezentacja oferty Centrum Organizacji Pozarządowych.
- Wystąpienia przedstawicieli podmiotów ekonomii
społecznej.
- Poczęstunek, w trakcie którego lokalne organizacje
pozarządowe zaprezentują swój dorobek artystyczny.

I Konwent Samorządowy
obszaru bielskiego

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza w dniu
18 marca 2019 r. na I Konwent Samorządowy obszaru
b i e l s k i e g o p n . : "M i e j s c e e k o n o m i i s p o ł e c z n e j
w r e w i t a l i z a c j i - r e a l i z a c j a z a d a ń w ł a s n y c h s a m o r z ą d u" .
Konwent skierowany jest do przedstawicieli Jednostek
Samorządu Terytorialnego subregionu południowego oraz
osób zainteresowanych rozwojem ekonomii społecznej
w Gminie.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia
przyjmowane są drogą mailową na adres
e-mail: agnieszka.kowalska@bcp.org.pl do 13.03.2019 r.

Miejsce spotkania: Sala Konferencyjna w Centrum
Organizacji Pozarządowych, Bielsko-Biała
pl. Opatrzności Bożej 18.

Dzień Otwarty Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej

Konsultacje społeczne
uchwały ws. finansowego
wspierania rozwoju sportu

Urząd Miejski w Bielsku-Białej zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach
społecznych projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu
finansowego wspierania rozwoju sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej.
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do skrzynek
znajdujących się w Wydziale Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, III piętro, pokój 323 oraz w Centrum
Organizacji Pozarządowych, pl. Opatrzności Bożej 18, a także można przesyłać
drogą elektroniczną na adres e-mail: sport@um.bielsko.pl.
Ponadto w dniu 22 marca 2019 roku o godz. 12:00 w siedzibie Centrum
Organizacji Pozarządowych przy pl. Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej
zostanie zorganizowane otwarte spotkanie konsultacyjne z organizacjami
pozarządowymi.
Konsultacje trwają do dnia 22 marca 2019 roku do godz. 15:00.
Więcej szczegółów na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:
http://www.um.bielsko.pl/strona-4326konsultacje_spoleczne_projektu_uchwaly.html

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

