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W NAJNOWSZYM
NUMERZE:
Zostaw 1% w Bielsku-

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% swojego
Białej!
podatku wybranej organizacji pożytku
#WebinariumMF
publicznego. Z roku na rok zwiększają się środki
finansowe, jakimi podatnicy obdarowują OPP.
Otwarty Konkurs Ofert Z satysfakcją należy odnotować, że na konta
Polityka Społeczna bielskich organizacji pożytku publicznego, które tak
VIII Edycja 2019
aktywnie działają na rzecz Mieszkańców
Otwarty Konkurs Ofert Naszego Miasta, wpłynęła rekordowa kwota P o l i t y k a S p o ł e c z n a - V I I wg informacji Ministerstwa Finansów, z tytułu 1% za
rok 2017 bielskie OPP otrzymały blisko 6,2 mln zł.
Edycja 2019
Otwarty Konkurs Ofert Ochrona i Promocja
Zdrowia - I Edycja 2019

Narodowy Instytut

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

Wolnośći - FIO 2019
Pełną listę organizacji pożytku publicznego w
Bielsku-Białej znajdą Państwa na stronie:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,70098.html

#WebinariumMF
Webinarium Ministerstwa
Finansów.
NGO.pl pyta, Ministerstwo
Finansów odpowiada na pytania
organizacji.
Przekazywanie 1 procenta podatku w usłudze Twój e-PIT oraz zmiany dla organizacji
pozarządowych (NGO) jako płatników to tematy webinarium, zorganizowanego przez
Ministerstwo Finansów. Pytania zadawał Rafał Kowalski, redaktor serwisu
poradnik.ngo.pl. Odpowiedzi udzieliła Renata Domasiewicz, Zastępca Dyrektora
Departamentu Zarządzania Strategicznego w Ministerstwie Finansów. Zobacz nagranie
tej rozmowy.
https://www.youtube.com/watch?v=Z1fbTgxSZe4

Otwarty Konkurs Ofert - Polityka
Społeczna - VIII edycja 2019
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych w 2019 r. z zakresu POLITYKI
SPOŁECZNEJ - VIII EDYCJA przez podmioty
prowadzące działalność w sferze pożytku
publicznego.

Konkurs obejmuje następujące zadanie:
I. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie
narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym”:
1. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka
poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego
ds. przeciwdziałania narkomanii.”

Termin składania ofert upływa 18 stycznia 2019 r. o godz. 15:00
Szczegóły konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,70078.html

Otwarty Konkurs Ofert - Polityka
Społeczna - VII edycja 2019
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych w 2019 r. z zakresu POLITYKI
SPOŁECZNEJ - VII EDYCJA przez podmioty
prowadzące działalność w sferze pożytku
publicznego.

Konkurs obejmuje następujące zadania:
I. „Aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych
oraz osób starszych”:
1. „Prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego”.
2. „Aktywizacja i integracja kombatantów oraz inwalidów wojennych”.
3. „Aktywizacja i integracja osób starszych”.
II. „Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezrobotnym, bezdomnym, żyjącym w
ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym”:
1. „Udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej
w szczególności z powodu bezdomności i ubóstwa”.
2. „Prowadzenie punktu wsparcia i pomocy psychospołecznej oraz podejmowanie działań
na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
III. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie
narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym”:
1. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii,
przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym, w szczególności wśród dzieci i
młodzieży, poprzez prowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia dla dzieci i
młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
2. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii,
przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin
poprzez organizację wyjazdowych sesji terapeutycznych dla pacjentów zakładów
lecznictwa odwykowego.”
Termin składania ofert upływa 18 stycznia 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 - Ochrona i
Promocja Zdrowia - I edycja 2019
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych w 2019 r. z zakresu OCHRONY
I PROMOCJI ZDROWIA W TYM DZIAŁALNOŚCI
LECZNICZEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA
15 KWIETNIA 2011 ROKU O DZIAŁALNOŚCI
LECZNICZEJ - I EDYCJA przez podmioty
prowadzące działalność w sferze pożytku
publicznego.

Konkurs obejmuje następujące zadanie:
I. „Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie
chorych”:
1. „Zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji osób obłożnie
i przewlekle chorych oraz prowadzenie punktu medycznego dla osób przebywających w
noclegowni w Bielsku-Białej”.
II. „Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie
chorych” oraz „Prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i
innych działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup wiekowych”:
1. „Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób z chorobą nowotworową i
edukacyjnych w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych”.
Termin składania ofert upływa 18 stycznia 2019 roku o godz. 15:00.
Szczegóły konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,70076.html

Narodowy Instytut Wolności

Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego
Trwa kolejna edycja
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Zapraszamy wszystkie organizacje
pozarządowe oraz instytucje
prowadzące działalność pożytku
publicznego do konkursu FIO 2019.
W tej edycji planujemy dofinansować kwotą ok. 57 mln zł ponad
500 projektów, których celem jest zwiększenie zaangażowania
obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:
Termin składania ofert upływa 21 stycznia 2019 r. o 16:15.
Projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do
30 listopada 2020 r.,
Maksymalna kwota dotacji na jeden rok to 150 000 zł
(na projekty dwuletnie maksymalnie 300 000 zł).
Wkład własny nie jest wymagany i nie ma wpływu na ocenę.
FIO 2019 to również konkretne zmiany – po raz pierwszy będzie
można ponosić wydatki za granicą!
W tegorocznej edycji wprowadzony został innowacyjny system
oceny wniosków, dzięki któremu eksperci jeszcze efektywniej i
wnikliwiej przejrzą oferty.
Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań
w ramach jednego z trzech Priorytetów:
1. Priorytet Aktywne Społeczeństwo.
2. Priorytet Aktywni Obywatele.
3. Priorytet Silne Organizacje Pozarządowe.
Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej:
https://niw.gov.pl/nasze-programy/fio/fio-2019/

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

