CZERWIEC 2020 | NUMER 6

N E W S L E T T E R
Centrum Organizacji Pozarządowych

W NAJNOWSZYM NUMERZE:
PUP Bielsko-Biała - kolejny nabór wniosków
Przesunięcie terminu zamieszczania
sprawozdań dla OPP

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
na rok 2021

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą
wsparcia Urzędu Miejskiego dla NGO
na czas epidemii
Program Wsparcia Doraźnego Organizacji

Ruszyły prace związane z przygotowaniem Programu
współpracy na kolejny rok.

Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania
skutkom COVID-19
Otwarty Konkurs Ofert - Polityka Społeczna X edycja
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Jak co roku prosimy Państwa o aktywny udział
w tworzeniu tego dokumentu i zgłaszaniu swoich uwag,
propozycji i opinii.

Młodzi niepełnosprawni - sprawni z Fundacją
PZU
Podtrzymywanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej
Ekolaury Polskiej Izby Ekologii - 2020
Sprawozdanie z Programu współpracy za rok
2019 przyjęte!
Dotacja na tworzenie miejsc pracy - OWES
Sąsiedzi Sąsiadom
Spotkanie dla przedstawicieli NGO w związku
z pracami nad nową Strategią Rozwoju Miasta
ROPS - doradztwo specjalistyczne
Program współpracy na rok 2021

Szczegóły w dalszej części Newslettera...

Wybory Ławników
Nagroda Międzykulturowa 2020 dla projektów
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Bieżące informacje mogą Państwo śledzić na naszym Facebook`u:
CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W BIELSKU-BIAŁEJ

PUP Bielsko-Biała
- kolejny nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż dnia
28.05.2020 r. uruchomił kolejne nabory wniosków dotyczących
następujących form wsparcia realizowanych w ramach „Tarczy
Antykryzysowej 2020":
·Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców art. 15zzb
·Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
dla organizacji pozarządowych - art. 15zze
Wnioski można składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
naboru, tj.: od 28.05.2020 r. do 10.06.2020 r.

Więcej szczegółów na stronie: PUP Bielsko-Biała

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą
wsparcia Urzędu Miejskiego dla NGO
na czas epidemii.
Ulotka dostępna również na stronie: https://bielsko-biala.pl/centrumorganizacji-pozarzadowych

Program Wsparcia Doraźnego
Organizacji Pozarządowych
w zakresie przeciwdziałania skutkom
COVID-19
Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów.
Środki finansowe można przeznaczyć na:
1.) Działania wspierające (Priorytet 1):
- Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie
COVID-19 w społecznościach lokalnych;
2.) Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
- Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię (Nie dotyczy
zadań publicznych/projektów realizowanych ramach Programów: PROO, FIO,
ROHiS, Korpus Solidarności);
- Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;Zakup
sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
- Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.
Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 –
40 tys. zł.
Celem Programu jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy.
Dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski
będą rozpatrywane na bieżąco. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny.
Budżet Programu to 10 milionów złotych.

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

Otwarty Konkurs Ofert - Polityka
Społeczna - Edycja X
Konkurs obejmuje następujące zadanie:
„Wypoczynek dzieci i młodzieży: Organizacja wypoczynku dla
dzieci i młodzieży w okresie wakacji”.
Termin składania ofert upływa z dniem 19 czerwca 2020 r.
Pełna treść konkursu dostępna jest w Biuletynie Informacji
https://bip.um.bielsko.pl/a,74758,ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-2020r-z-zakresu-polityki-sp.html

Aktywni Obywatele –
Fundusz Krajowy

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich do 30 czerwca
2020 r. oczekuje na wnioski wstępne w konkursie sektorowym,
skierowanym na działania wzmacniające sektor obywatelski
w Polsce. W ramach programu Aktywni Obywatele - Fundusz
Krajowy pozyskać można od 25 000 do 125 000 euro, a nawet więcej,
jeśli zaplanuje się działania w partnerstwie lub doda komponent
"rozwój instytucjonalny".
Dla osób zainteresowanych - 4 czerwca organizowane jest
webinarium poświęcone przygotowaniu wniosku. Liczba osób jest
ograniczona - obowiązują zapisy.
Szczegóły na stronie internetowej organizatora:
https://faoo.pl/aktualnosci/175-warsztat-online-jak-przygotowacwniosek-o-dotacje-w-konkursie-sektorowym

Młodzi niepełnosprawni - sprawni
z Fundacją PZU
Celem konkursu jest dofinansowanie działań, które służą
zwiększeniu samodzielności i aktywności osób
z niepełnosprawnością. O dofinansowanie mogą ubiegać się
organizacje, które realizują projekty polegające na
prowadzeniu efektywnych działań służących przygotowaniu
do życia, zapewniają dostęp do profesjonalnej, nowoczesnej
i skutecznej rehabilitacji oraz organizują zajęcia
edukacyjne, interesujące formy aktywizacji, warsztaty
terapii zajęciowej czy wycieczki.
Nabór ofert trwa do 30 czerwca 2020 r.
Więcej szczegółów na stronie internetowej:
https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

Podtrzymywanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił
otwarty konkurs ofert na 2020 rok na powierzenie lub wsparcie
wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Oferty należy przesłać w formie skanu oferty jako plik pdf na adres
email: info@kombatanci.gov.pl lub za pośrednictwem poczty do
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na adres:
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
Termin składania ofert mija 4 września 2020 r.
Więcej informacji na stronie:
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rokbie%C5%BC%C4%85cy/1924-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursuofert-na-2020-rok.html

Sprawozdanie z Programu
współpracy za rok 2019 przyjęte!

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta
Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok przyjęła
26 maja bielska Rada Miejska.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest
podstawowym dokumentem określającym zakres i zasady
współdziałania miasta z podmiotami prowadzącymi działalność
w sferze pożytku publicznego. Określa przede wszystkim cele
i obszary współpracy, wyznacza zadania priorytetowe oraz sposoby
ich realizacji. Współpraca pomiędzy miastem i organizacjami
pozarządowymi opiera się na zasadach - pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji, a także jawności. Odbywa się na płaszczyźnie
finansowej oraz pozafinansowej.
Sprawozdanie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/a,74547,spr-nr-35-sprawozdanie-zrealizacji-programu-wspolpracy-miasta-bielska-bialej-zorganizacjami-pozarz.html

Dotacja na tworzenie miejsc pracy
- OWES
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej zachęca do
skorzystania z możliwości uzyskania dotacji na tworzenie miejsc
pracy dla istniejącego przedsiębiorstwa społecznego lub utworzenie
nowego podmiotu spełniającego kryteria przedsiębiorstwa
społecznego lub przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej
(fundacji, stowarzyszenia, spółki not for profit) w przedsiębiorstwo
społeczne. Szczegóły:
http://www.owes.bcp.org.pl/tworzenie-miejsc-pracy-wprzedsiebiorstwach-spolecznych?
fbclid=IwAR3zRgoQxSMplNJLSfdJ8GgPK-mB3ucTtZZyK3ucnMepJMK6vBN_VXgeTc
Jak skorzystać ze wsparcia?
Skontaktuj się z Animatorkami OWES:
http://www.owes.bcp.org.pl/kontakt
W trakcie rozmowy dowiesz się wszystkich szczegółów związanych
z zakładaniem Przedsiębiorstwa Społecznego, terminów kolejnych
naborów i warunków, które należy spełnić, żeby zostać wpisanym
na listę Przedsiębiorstw Społecznych prowadzoną przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Następnie
Animatorki skierują Cię do konkretnego doradcy biznesowego lub
popracują z Tobą nad Twoim pomysłem na biznes społeczny.
Sprawdź całą ofertę Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej: www.owes.bcp.org.pl

Sąsiedzi Sąsiadom

Bądź widoczny dla innych! Skorzystaj bezpłatnie
z platformy www.sasiedzisasiadom.pl w ramach której, po
zarejestrowaniu swojego profilu możesz zamieszczać ogłoszenia
dot. tego co potrzebujesz lub tego co oferujesz innym! Co więcej
korzystanie z platformy jest zupełnie darmowe!
Zamysłem portalu Sąsiedzi Sąsiadom – wsparcie dla lokalnej
społeczności jest umożliwienie lokalnym podmiotom wymiany
informacji, które wspomogą ich działanie. Firmy, jednostki
organizacyjne – m.in. szpitale, przychodnie, ośrodki pomocy oraz
organizacje pozarządowe (NGO) mogą zgłaszać swoje potrzeby lub
oferować pomoc, produkty, usługi w danym zakresie. Komunikacja
pomiędzy zarejestrowanymi na portalu podmiotami odbywa się
bezpośrednio, dzięki czemu nawiązanie wzajemnej współpracy jest
szybkie i wygodne dla obu stron.
Aby zacząć korzystanie z portalu Sąsiedzi Sąsiadom należy wejść
na stronę www.sasiedzisasiadom.pl i się zarejestrować. W trakcie
rejestracji zostaniesz poproszony o podanie m.in. danych
kontaktowych oraz numeru NIP (przedsiębiorstwa, pozostałe
jednostki organizacyjne) lub KRS (organizacje pozarządowe) jak
również o zapoznanie się z regulaminem portalu Sąsiedzi Sąsiadom.
Po zarejestrowaniu swojego konta możesz w pełni korzystać ze
wszystkich funkcjonalności portalu w tym dodawać swoje
ogłoszenia w jednej z dwóch podstawowych kategorii: MAM oraz
POTRZEBUJĘ.
Zapraszamy do skorzystania!

Spotkanie dla przedstawicieli
NGO w związku z pracami nad
nową Strategią Rozwoju Miasta
W związku z trwającymi pracami nad nową Strategią Rozwoju
Miasta Bielska-Białej do 2030 roku uprzejmie zapraszamy
przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie
warsztatowe, którego tematem będzie:
• INTEGRACJA SPOŁECZNA
• AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA
• WSPÓŁPRACA LOKALNA
Celem spotkania jest poznanie opinii Państwa środowiska
w zakresie kierunków w jakim miasto powinno się rozwijać,
poznanie Państwa oczekiwań, potrzeb związanych
z funkcjonowaniem miasta, a także roli jaką Państwo widzicie dla
sektora NGO w mieście Bielsku-Białej w perspektywie najbliższych
10 lat. Uzyskane od Państwa informacje posłużą do formułowania
celów i kierunków w przyszłej strategii rozwoju miasta.
Termin spotkania: 18 czerwca 2020 r. w godz.: 16:00 – 17:30
Miejsce spotkania: Centrum Organizacji Pozarządowych
w Bielsku-Białej, pl. Opatrzności Bożej 18
Moderator: Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie
Ze względu na pandemię koronawirusa liczba miejsc została
ograniczona do 20. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracji na
spotkanie prosimy dokonać za pomocą Formularza
zgłoszenia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC4RX-Les6lZY0awfW7v_tiFaWz0nywewqeJ5xKc1ADZlqA/viewform?
fbclid=IwAR3zX_9axsgayB_kkOrIrM4hW_MQf4HMAiZiCUnAtXsWfFWTA8Py8X6acM
Szczegółowych informacji udziela: Anna Jończyk, Inspektor
w Wydziale Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej tel. 33 4971 485, e-mail: a.jonczyk@um.bielsko.pl

ROPS - doradztwo specjalistyczne
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego zachęca do udziału w doradztwie specjalistycznym
w zakresie ekonomii społecznej.
W związku z obowiązującymi ograniczeniami istnieje
możliwość skorzystania z usługi w formie zdalnej,
tj. z wykorzystaniem telefonu, maila lub innej formy
komunikacji (np. aplikacji internetowej). Jest to dodatkowa
forma świadczenia doradztwa, uruchomiona przez ROPS
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego doradztwa,
w tym aktualnie dostępne obszary tematyczne znaleźć
można na stronie internetowej:
https://es.rops-katowice.pl/doradztwo-specjalistyczne-2020/
W przypadku pytań dotyczących udziału w doradztwie
zachęcamy do kontaktu: tel. 32 730 68 87,
e-mail: etkacz@rops-katowice.pl

Program współpracy na rok 2021
Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem projektu
uchwały Rady Miejskiej w sprawie „Programu współpracy Miasta
Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2021 r.”.
Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w przygotowanie
dokumentu, którego treść określi zakres i zasady współdziałania
Miasta z sektorem pozarządowym w Bielsku-Białej w przyszłym
roku.
Prosimy o wnoszenie propozycji w oparciu o treść Programu
współpracy na 2020 r. Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać za
pomocą formularza „Propozycje do Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.”, który wraz
z Programem na rok bieżący znajduje się na stronie Urzędu
Miejskiego: https://bielsko-biala.pl/program-wspolpracy-zorganizacjami-pozarzadowymi
Formularz można dostarczyć:
- osobiście do Centrum Organizacji Pozarządowych
(pl. Opatrzności Bożej 18);
- e-mailem na adres: cop@um.bielsko.pl.
Czekamy na Państwa propozycje do dnia 10 lipca br.
Po ich zebraniu i analizie zostanie przygotowany projekt uchwały
Rady Miejskiej w sprawie Programu współpracy na 2021 r., który
poddany będzie konsultacjom.

Wybory Ławników

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
Prezydent Miasta ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na
ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej do orzekania
z zakresu prawa pracy.
Rada Miejska w Bielsku-Białej, wybierze 3 ławników.
Kto może być ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich;
- jest nieskazitelnego charakteru;
- ukończył 30 lat;
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka
w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
- nie przekroczył 70 lat;
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków
ławnika;
- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem
powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość
spraw pracowniczych.
Termin zgłaszania kandydatów upływa 15 lipca 2020 r.
Więcej szczegółów na stronie:
https://rm.bielsko-biala.pl/aktualnosci/nabor-uzupelniajacykandydatow-na-lawnikow-2020-rok

Nagroda Międzykulturowa 2020 dla
projektów społecznych wspierających
dialog międzykulturowy
Austriackie Federalne Ministerstwo Europy i Spraw
Międzynarodowych organizuje od 2014 roku konkurs o Nagrodę
Międzykulturową.
Nagroda Międzykulturowa przyznana zostanie za projekty
w czterech kategoriach, które realizowane są przez organizacje lub
przez osoby prywatne w następujących dziedzinach:
media/dziennikarstwo, sztuka/kultura, młodzież, prawa człowieka
i edukacja obywatelska.
Do konkursu zgłaszać można projekty, które znajdują się w fazie
realizacji lub które zostały zakończone oraz takie, które zgłoszone
zostały w latach poprzednich i nie otrzymały Nagrody.
Dla każdej kategorii sformułowano osobne kryteria wyboru.
W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda w wys. 5.000 10.000 Euro. Termin składania aplikacji: 15. czerwca 2020 drogą
mailową na adres: dialog@bmeia.gv.at.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
http://austria.org.pl/granty/nagroda-miedzykulturowa-2020-dlaprojektow-spolecznych-wspierajacych-dialog-miedzykulturowy

Co w COPie piszczało...

Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Bielska-Białej z dnia 27 maja 2020 r. - Urząd Miejski wznawia
bezpośrednią obsługę interesantów od dnia 1 czerwca 2020 r.
Również COP otwiera się dla organizacji pozarządowych. Zgodnie
z informacją opublikowaną przez nas wcześniej - organizacje,
mogą korzystać z biur w związku z pełnionymi dyżurami
i przyjmować odwiedzających je gości (pojedynczo) - oczywiście
z zachowaniem wszelkich obowiązujących rygorów sanitarnych maksymalnie 2 osoby na biuro.
Jeżeli chcieliby Państwo zarezerwować salę dla większej liczby
osób, bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt z nami. Każdą
sytuację będziemy analizować indywidualnie, tak by dostosować
odpowiednią liczbę osób planowanych na spotkaniu, do
powierzchni sal jakimi dysponujemy. Dzięki temu będą Państwo
mogli skorzystać z naszej infrastruktury w bezpiecznych
warunkach.
W dalszym ciągu obowiązuje konieczność:
- zachowania 2 m odstępu od innych osób;
- zakrywania ust i nosa przemieszczając się po budynku COPu;
- dezynfekcji dłoni.
Kontakt w sprawie rezerwacji sal:
Tel.: 33/497-07-90
e-mail: cop@um.bielsko.pl
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszego wsparcia.

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 i Przedsiębiorczości 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

