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Bieżące informacje mogą Państwo śledzić na naszym Facebook`u:
CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W BIELSKU-BIAŁEJ

Nabór kandydatów na członków
Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Bielsku-Białej
Rada Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej jest organem
konsultacyjnym i opiniodawczym Prezydenta, którą powołano w celu
wzmocnienia i doskonalenia dialogu obywatelskiego pomiędzy Miastem
Bielsko-Biała a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców
Naszego Miasta.
Z dniem 15 listopada 2019 r. Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłosił nabór
kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Bielsku-Białej wybieranych przez organizacje pozarządowe.
Zgłoszenia w formie papierowej należy składać na Dzienniku Podawczym
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,
natomiast zgłoszenia w formie elektronicznej (skany dokumentów) należy
przesłać na adres e-mail: ngo@um.bielsko.pl
Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 16 grudnia 2019 r.
Pełna treść Komunikatu oraz wszelkie konieczne do zgłoszenia kandydata
załączniki znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,73200.html
Informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi 33/4971633 lub 33/4971638 mail: ngo@um.bielsko.pl
oraz pracownicy COP 33/4970790 mail: cop@um.bielsko.pl
Zachęcamy do aktywnego udziału i zgłaszania kandydatów!

Program współpracy Miasta
Bielska-Białej z organizacjami
pozarządowymi na rok 2020
Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada br. radni
przyjęli uchwałę 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
2020 rok.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi należy do
podstawowych dokumentów określających zakres i zasady
współdziałania Miasta z podmiotami prowadzącymi działalność
w sferze pożytku publicznego. Program w szczegółowy sposób
wskazuje m.in. cele i obszary współpracy oraz wyznacza
priorytetowe zadania publiczne, które mogą być zrealizowane
przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym
pochodzącym z budżetu Miasta Bielska-Białej.
Zachęcamy do zapoznania się z Programem:
https://bip.um.bielsko.pl/a,73374,uchwala-nr-xiii2742019-radymiejskiej-w-bielsku-bialej-z-dnia-19-listopada-2019-r-w-sprawieprogramu.html

Powołanie Komisji Konkursowych
do opiniowania ofert
Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza organizacje
pozarządowe do wskazania swoich przedstawicieli, którzy będą
brać udział w posiedzeniach Komisji Konkursowych opiniujących
oferty złożone w Otwartych Konkursach Ofert.
Zgłoszeń należy dokonywać poprzez złożenie wypełnionego
"Formularza zgłoszeniowego członka Komisji Konkursowej
wskazanego przez organizację pozarządową" w Wydziale Spraw
Obywatelskich i Przedsiębiorczości - Zespół ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi (p. 106) lub poprzez przesłanie
skanu formularza na adres e-mail: ngo@um.bielsko.pl
Treść wydanego komunikatu oraz wszelkie konieczne do
zgłoszenia kandydata załączniki znajdą Państwo w Biuletynie
Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/a,73376,zarzadzenie-nron00507662019so-w-sprawie-powolania-komisji-konkursowychdo-opiniowania-ofert-zlozony.html
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów!

Konsultacje projektu uchwały
w sprawie nadania nazwy drodze
i rondu
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłosił konsultacje
z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze łączącej ulicę
Hałcnowską z węzłem Rosta - Matyldy Linert i nadania nazwy rondu
w ciągu ulicy Hałcnowskiej - Galicyjskie.
Konsultacje są przeprowadzane w formie elektronicznej i trwają do
9 grudnia 2019 r.
Swoje uwagi organizacje mogą zgłaszać pod adresem mailowym:
konsultacjenazwyulic@um.bielsko.pl.
Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji
Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,73281.html

Sprawozdanie z działalności
Fundacji za 2018 rok
Szanowni przedstawiciele Fundacji‼
przypominamy o konieczności złożenia sprawozdania z działalności
Fundacji za 2018 rok do właściwego ministra.
Termin upływa z końcem roku. Warto rozpocząć pracę nad
sprawozdaniem już teraz ze względu na zmiany w rozporządzeniu
Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania
z działalności fundacji.
Ze składania sprawozdania wyłączone są Fundacje, które:
- posiadają status OPP oraz zamieściły sprawozdanie merytoryczne
z działalności oraz sprawozdanie finansowe na stronie BIP
Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego.

Otwarty konkurs ofert z zakresu
działalności na rzecz integracji
cudzoziemców - I edycja (2020)
Konkurs obejmuje następujące zadanie:
"Prowadzenie ośrodka integracji obcokrajowców
w Bielsku-Białej”.
Termin składania ofert upływa:
11 grudnia 2019 r. o godz. 15:30.
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,73250.html

Otwarty konkurs ofert z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego I edycja (2020)
Konkurs obejmuje następujące zadanie:
„Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta”
Termin składania ofert upływa:
20 grudnia 2019 r. o godz. 15:00.
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/a,73394,ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadaniapublicznego-w-2020-r-z-zakresu-ku.html

Program INTERREG V-A
Republika Czeska - Polska
2014-2020
Trwa X już edycja Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 20142020, w ramach którego dofinansowywane są mikroprojekty wpisujące się
w tematykę rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz
wspierania zatrudnienia.
Głównym celem programu jest m.in. budowanie
systemów współpracy z partnerami zagranicznymi, poprawa jakości życia,
a także wspieranie potencjału gospodarczego obszarów przygranicznych.
Organizatorami Programu INTERREG V-A Republika
Czeska - Polska 2014-2020 są Stowarzyszenie „Region Beskidy”
w Bielsku-Białej oraz Region Beskydy we Frýdku-Místku.
Szczegóły dostępne na stronie: http://www.euroregion-beskidy.pl/
Termin składania wniosków do X edycji programu
upływa z dniem 15 stycznia 2020 r.

Szkolenie dla NGO z obsługi
generatora eNGO
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA
PARTNER jest operatorem genaratora eNGO, dzięki któremu
organizacje pozarządowe mogą składać oferty oraz sprawozdania
w formie elektronicznej w Otwartych Konkursach Ofert
ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
16 grudnia 2019 r. w godz. 10:00-11:30 w siedzibie Centrum
Organizacji Pozarządowych odbędzie się szkolenie dla organizacji
pozarządowych z obsługi generatora eNGO, prowadzone przez
przedstawicieli Stowarzyszenia DELTA PARTNER.
Na spotkaniu prezentowane będzie:
- działanie i obsługa aplikacji eNGO;
- panel sterowania aplikacją od strony organizacji pozarządowej;
- rejestrowanie konta organizacji;
- przygotowanie i składanie ofert i sprawozdań.
Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje, które chcą poznać
generator lub uzupełnić wiedzę dotyczącą jego obsługi oraz zadać
pytania ekspertom.
Zgłoszenia przyjmujemy do 12 grudnia 2019 r. do godz. 17:00
pod nr tel. 33/497 07 90 lub mailowo: cop@um.bielsko.pl

Bezpłatne szkolenie
"Jak zaplanować, napisać
i zrealizować projekt
międzynarodowy (...)"
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych zaprasza na
bezpłatne szkolenie "Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt
międzynarodowy... Z perspektywy zarządzającego/zarządzającej
organizacją".
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Centrum Organizacji
Pozarządowych w Bielsku-Białej przy pl. Opatrzności Bożej 18,
w dniach 12-13 grudnia 2019 r.
Wszelkie szczegóły na temat projektu znajdą Państwo na stronie
internetowej:
https://www.first-network.eu/pl/42-pl/159-szkolenia.html
Zgłoszenia przyjmowane są do 10 grudnia 2019 r. poprzez stronę:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0WZAV_ElOzIInUoyDi
WXVCGp_4bHLMzx7NWSjWVnPAO0fSQ/viewform?
fbclid=IwAR1I8qwPUeR_kNu_DgkZrBiB1jn6G7jkMUUhl9mobqzK786
waLtIgEzB4kQ

VIII Świąteczny Piknik
Organizacji Pozarządowych
W dniu 14 grudnia 2019 r. w godz. 12:00-18:00 w Centrum Handlowym
Gemini Park w Bielsku-Białej odbędzie się kolejna edycja Pikniku
Organizacji Pozarządowych.
Piknik Organizacji Pozarządowych stwarza okazję do zaprezentowania
dorobku bielskich organizacji pozarządowych oraz przedstawienia
dziedzin, programów i kierunków działań podmiotów działających
w ramach III Sektora w Naszym Mieście.

ZAPRASZAMY!

Co w COPie piszczało...

- 4 oraz 12 listopada w siedzibie Centrum Organizacji
Pozarządowych miały miejsce spotkania organizowane przez
Stowarzyszenie Panakeja dla młodych mam oraz ich dzieci.
- 23 listopada odbył się wernisaż prac, których autorami są
seniorzy zrzeszeni w klubach seniora prowadzonych przez Caritas
Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Wydarzenie to było podsumowaniem
projektu "Poszukiwany eliksir młodości" współfinansowanego przez
Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

*Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Gościa Niedzielnego. Cały
reportaż zdjęciowy z wydarzenia można obejrzeć na stronie Gościa
Niedzielnego:
https://bielsko.gosc.pl/gal/pokaz/6005272.Kolejny-sezon-klubowseniora-Caritas-w-Bielsku-Bialej/73#gt
Bieżące wydarzenia można śledzić na fanpage`u
Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej

Co w COPie piszczało...

W listopadzie w Centrum Organizacji Pozarządowych odbywały się również
liczne doradztwa dla osób chcących założyć nowe organizacje oraz dla
przedstawicieli organizacji pozarządowych, które już aktywnie działają
w ramach III Sektora w Naszym Mieście.

Kontynuujemy comiesięczny "rozkład jazdy"
z organizacjami w COPie:
pierwszy wtorek miesiąca - dyżur Stowarzyszenia Ofiar Wojny
każda środa miesiąca - spotkania emerytów koła PZERI
czwartkowe zajęcia Stowarzyszenia ADA w ramach projektu ASOS 20142020
każdy czwartek miesiąca - dyżury Stowarzyszenia Diabetyków
każdy czwartek miesiąca - dyżury Rady Seniorów
trzeci czwartek miesiąca - spotkanie Bielskich Amazonek
od grudnia w każdy czwartek dyżury będą pełnić przedstawicielki
Stowarzyszenia Pozytywne Wsparcie W

Organizacje potrzebujące wsparcia infrastrukturalnego zapraszamy do
kontaktu i rezerwacji sal w Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą
przy pl. Opatrzności Bożej 18.
tel. 33/497-07-90
e-mail: cop@um.bielsko.pl

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

