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Bezpłatne szkolenia online dla NGO

Szkolenie online: KSIĘGOWOŚĆ W NGO
Szkolenie online: TARCZE
ANTYKRYZYSOWE
Coroczne sprawozdanie z działalności
fundacji
Otwarty Konkurs Ofert - Polityka
Społeczna II edycja

W związku ze zgłaszanymi przez przedstawicieli
NGO wątpliwościami co do interpretacji zapisów
tarcz antykryzysowych oraz trudnościami
w tworzeniu corocznych sprawozdań finansowych,
mamy przyjemność zaprosić Państwa na dwa
bezpłatne szkolenia online.

Otwarty Konkurs Ofert - Polityka
Społeczna III edycja
Otwarty Konkurs Ofert - Polityka
Społeczna IV edycja
Otwarty Konkurs Ofert - Polityka
Społeczna V edycja
Otwarty Konkurs Ofert - Zdrowie
I edycja
Otwarty Konkurs Ofert - Polityka
Społeczna VI edycja
Otwarty Konkurs Ofert - Kultura Fizyczna
I edycja
Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy II nabór
Generator Dostępności: III tura naboru
zgłoszeń
Fundacja Transgresja - nowy projekt
arteterapeutyczny
Co w COPie piszczało...

Szczegóły w dalszej części Newslettera...

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

Zapraszamy serdecznie do udziału w bezpłatnym szkoleniu
online pn.: „KSIĘGOWOŚĆ – ZAMKNIĘCIE
ROKU, SPRAWOZDAWCZOŚĆ W NGO”
w dniu 10 grudnia 2020 r. w godz. 9.00-15.00.
PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:
- Rachunkowość organizacji pozarządowych.
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych w organizacji
pozarządowej.
- Przychody i koszty w organizacjach pozarządowych.
- Zamknięcie roku obrachunkowego i sporządzenie
sprawozdania finansowego w NGO.
- Ćwiczenia i praktyczne przykłady.
- Konsultacje.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy COP
pod nr telefonu 33/497-07-90, e-mail: cop@um.bielsko.pl
lub w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy
lub osobisty.
Zgłoszenia przyjmujemy do 9.12.2020 r. do godz. 12.00.

Zapraszamy!

Zapraszamy serdecznie do udziału w bezpłatnym szkoleniu
online pn.: „STOSOWANIE PRZEPISÓW TARCZ
ANTYKRYZYSOWYCH W NGO W UJĘCIU KSIĘGOWYM
I PODATKOWYM” w dniu 14 grudnia 2020 r.
w godz. 9.00-15.00.
PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:
- Omówienie aktualnych przepisów prawnych dotyczących
pomocy dla organizacji pozarządowych w czasie pandemii.
- Wpływ i skutki pandemii na działalność organizacji.
- Rozliczanie księgowe i podatkowe pomocy pozyskanej
w ramach tarcz antykryzysowych.
- Ćwiczenia, praktyczne przykłady.
- Konsultacje.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy COP
pod nr telefonu 33/497-07-90, e-mail: cop@um.bielsko.pl
lub w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy
lub osobisty.
Zgłoszenia przyjmujemy do 11.12.2020 r. do godz. 12.00.

Zapraszamy!

Coroczne sprawozdanie
z działalności fundacji

Przypominamy, iż zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy
o fundacjach, fundacje zobowiązane są do przedłożenia
właściwemu ministrowi corocznego sprawozdania ze
swojej działalności. Termin złożenia sprawozdania
za rok 2019 upływa 31 grudnia 2020 r.
Z obowiązku tego zwolnione są fundacje posiadające
status OPP i jednocześnie zamieściły swoje sprawozdanie
w bazie sprawozdań OPP.

"Otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego
w 2021 r. z zakresu polityki
społecznej - II edycja"
Konkurs obejmuje następujące zadanie:
„Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez
zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym
intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do Centrum
Środowiskowego Domu Samopomocy”.
Nabór wniosków trwa do 11 grudnia 2020 r.
do godz. 13.00.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu
pod linkiem:
https://bip.um.bielsko.pl/a,76690,ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w2021-r-z-zakresu-polityki-sp.html

"Otwarty konkurs na realizację
zadania publicznego w 2021 r.
z zakresu polityki społecznej
- III edycja"
Konkurs obejmuje następujące zadanie:
„Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, w okresie
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”.
Nabór wniosków trwa do 11 grudnia 2020 r.
do godz. 13.00.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu
pod linkiem:
https://bip.um.bielsko.pl/a,76692,ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w2021-r-z-zakresu-polityki-sp.html

"Otwarty konkurs na realizację
zadania publicznego w 2021 r.
z zakresu polityki społecznej
- IV edycja"
Konkurs obejmuje następujące zadanie:
„Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami”.
Nabór wniosków trwa do 11 grudnia 2020 r.
do godz. 13.00.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu
pod linkiem:
https://bip.um.bielsko.pl/a,76693,ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w2021-r-z-zakresu-polityki-sp.html

"Otwarty konkurs na realizację
zadania publicznego w 2021 r.
z zakresu polityki społecznej
- V edycja"
Konkurs obejmuje następujące zadanie:
„Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezrobotnym,
bezdomnym, żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom
zagrożonym wykluczeniem społecznym - OGRZEWALNIA”
Nabór wniosków trwa do 11 grudnia 2020 r.
do godz. 13.00.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu
pod linkiem:
https://bip.um.bielsko.pl/a,76694,ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w2021-r-z-zakresu-polityki-sp.html

"Otwarty konkurs na realizację
zadania publicznego w 2021 r.
z zakresu ochrony i promocji zdrowia
- I edycja"
Konkurs obejmuje następujące zadanie:
"Domowa opieka hospicyjna nad osobami w termalnym
stadium choroby nowotworowej, w okresie
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r."
Nabór wniosków trwa do 11 grudnia 2020 r.
do godz. 13.00.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu
pod linkiem:
https://bip.um.bielsko.pl/a,76695,ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wlatach-2021-2023-r-z-zakresu.html

"Otwarty konkurs na realizację
zadania publicznego w 2021 r.
z zakresu polityki społecznej
- VI edycja"
Konkurs obejmuje następujące zadania:
I. „Udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom
będącym w trudnej sytuacji życiowej w szczególności
z powodu bezdomności i ubóstwa”.
II. „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”.
Nabór wniosków trwa do 30 grudnia 2020 r.
do godz. 15.30.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu
pod linkiem:
https://bip.um.bielsko.pl/a,76832,ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w2021-r-z-zakresu-polityki-sp.html

"Otwarty konkurs na realizację
zadania publicznego w 2021 r.
z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej
- I edycja"
Konkurs obejmuje następujące zadania:
I. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych
z zakresu: piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka nożna dziewcząt
i chłopców, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, koszykówka dziewcząt
i chłopców”.
II. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych z zakresu:
lekkoatletyka, sporty walki (judo, ju-jitsu, karate, kick-boxing, boks),
narciarstwo zjazdowe, snowboard, saneczkarstwo”.
III. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych
niewyszczególnionych w zadaniach nr I i nr II”.
IV. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych
i zespołowych grach sportowych prowadzone w uczniowskich i parafialnych
klubach sportowych”.
V. „Organizacja amatorskich rozgrywek ligowych o zasięgu lokalnym
w koszykówce, piłce siatkowej i piłce nożnej”.
VI. „Szkolenie sportowe osób z niepełnosprawnościami - rozwój fizyczny
poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego”.
VII. „Zapewnienie przez specjalistyczne stowarzyszenia, w dziedzinie
sportu i rekreacji, bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się
i uprawiających sporty wodne na terenie miasta Bielska-Białej”.
Nabór wniosków trwa do 30 grudnia 2020 r. godz. 15.30.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu pod linkiem:
https://bip.um.bielsko.pl/a,76833,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-narealizacje-zadan-publicznych-w-2021-r-z-zakresu-kultury-fizyc.html

Aktywni Obywatele Fundusz
Krajowy - II nabór
Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją
Stocznia i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich
zapraszają do składania wniosków na projekty
tematyczne w drugim konkursie dotacyjnym w programie
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2014-2021.
Terminy składania wniosków:
- wnioski wstępne: od 7 grudnia 2020 od godz. 9.00
do 11 stycznia 2021 do godziny 12.00 w południe,
- wnioski pełne: od 8 marca 2021 od godz. 12.00
w południe do 19 kwietnia 2021 do godziny 12.00
w południe.
Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej:
https://aktywniobywatele.org.pl/oglaszamy-ii-konkursna-projekty-tematyczne/?fbclid=IwAR3vK9tPLegWqI1_IbPQyjmX1ny7CwBJPlk839CWYmj48bmG_Lf
SVVniQ0

Generator Dostępności: III tura
naboru zgłoszeń
Ogłoszona została III tura naboru do Inkubatora
„Generator Dostępności”. Poszukiwane są rozwiązania
służące poprawie dostępności produktów, usług
i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności
i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób
z niepełnosprawnościami.
W naborze udział mogą wziąć osoby, organizacje,
instytucje i firmy, które chcą tworzyć dla nich
nowatorskie i efektywne rozwiązania. Średnia wysokość
grantu to 35 tys. zł.
Nabór trwa do 18 grudnia 2020 r.
Szczegóły na stronie:
https://innowacje.spoldzielnie.org/2020/11/17/generatordostepnosci-iii-tura-naboru-zgloszen-ogloszenie-o-naborze/?
fbclid=IwAR0lh1PEuBBaCI4mA5u8Z6Q7Kj_Jk33Ra93qq_8aZGjk0B7GQVBDmlqqIs

Fundacja Transgresja - nowy
projekt arteterapeutyczny
Fundacja Transgresja zaprasza osoby
z niepełnosprawnościami do udziału w nowym, ciekawym
fotograficzno-arteterapeutycznym projekcie.
Termin zgłoszeń upływa 20 GRUDNIA!
Planowany termin realizacji projektu - rok 2021.
Wystarczy napisać na adres:
agnieszka.majnusz@transgresja.org.pl i odpowiedzieć na
pytanie „CO CIEKAWEGO ROBISZ W ŻYCIU?”.
Zgłoszenie można wysłać również w języku migowym.
Szczegóły w linku:
https://www.facebook.com/121990751967219/posts/8273146
58101488/

Co w COPie piszczało...

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w związku
z nasilającą się epidemią koronawirusa CENTRUM
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w Biel sku-Białej
wprowadziło aż do odwołania dodatkowe środki
ostrożności.
OD 26 PAŹDZIERNIKA COP PRZYJMUJE
PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
ORAZ MIESZKAŃCÓW ZAINTERESOWANYCH
EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ WYŁĄCZNIE
PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM
LUB MAILOWYM.
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt
pod nr telefonu 33/4970790; e-mail: cop@um.biel sko.pl
Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy
i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

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

