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W NAJNOWSZYM
NUMERZE:
Zostaw 1% w Bielsku-

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% swojego
Białej!
podatku wybranej organizacji pożytku
Jak przekazać 1%
publicznego. Z roku na rok zwiększają się środki
finansowe, jakimi podatnicy obdarowują OPP.
podatku?
Z satysfakcją należy odnotować, że na konta
Otwarty Konkurs Ofert bielskich organizacji pożytku publicznego, które tak
działalność na rzecz
aktywnie działają na rzecz Mieszkańców
cudzoziemców
Naszego Miasta, wpłynęła rekordowa kwota O t w a r t y K o n k u r s O f e r t - wg informacji Ministerstwa Finansów, z tytułu 1% za
rok 2018 bielskie OPP otrzymały ponad 6 mln zł.
działalność
wspomagająca rozwój
gospodarczy
Otwarty Konkurs Ofert Edukacja - I edycja 2019

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.

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 cudzoziemców
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w 2019 r. z zakresu DZIAŁALNOŚCI
NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW przez podmioty
prowadzące działalność w sferze pożytku
publicznego.

Konkurs obejmuje następujące zadanie:
I. „Upowszechnianie wśród cudzoziemców zamieszkujących miasto Bielsko-Biała
znajomości języka polskiego"

Celem zadania jest:
1. Ułatwienie integracji cudzoziemców zamieszkujących miasto Bielsko-Biała ze
społecznością lokalną.
2. Wsparcie lokalnego rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji językowych
cudzoziemców zamieszkujących i pracujących w Bielsku-Białej.
Termin składania ofert upływa 22 lutego 2019 r. o godz. 15:00
Szczegóły konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,70326.html

Otwarty Konkurs Ofert - działalność
wspomagająca rozwój gospodarczy
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w 2019 r. z zakresu DZIAŁALNOŚCI
WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY, W
TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI przez
podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku
publicznego.

Konkurs obejmuje następujące zadania:
I. „Upowszechnianie wśród mieszkańców Bielska-Białej wiedzy na temat
innowacyjnych i technologicznych star-upów oraz możliwości ich finansowego
wsparcia."
Celem zadania jest:
1. Rozpowszechnianie wśród mieszkańców Bielska-Białej praktycznej wiedzy i narzędzi
pozwalających na rozpoczęcie własnego biznesu.
2. Rozpowszechnianie wśród mieszkańców Bielska-Białej informacji w zakresie
możliwości merytorycznego i finansowego wsparcia dla powstających start-upów.
Termin składania ofert upływa 22 lutego 2019 roku o godz. 15:00.
Szczegóły konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,70077.html

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

Konkurs obejmuje następujące zadania:
I. „Upowszechnianie wiedzy o regionie wśród dzieci i młodzieży."
II. „Przeciwdziałanie przejawom agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży
szkolnej, kształtowanie właściwych postaw społecznych."
III. „Upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu
drogowym wśród dzieci i młodzieży szkolnej."
Termin składania ofert upływa 15 lutego 2019 roku o godz. 15:00.
Szczegóły konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,70255.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

