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W NAJNOWSZYM
NUMERZE:
Otwarty Konkurs Ofert Polityka Społeczna XI edycja
Konkurs grantowy "Na dobry
początek"
Pro Defensione Pro Historia

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza
otwarty konkurs ofert z zakresu polityki
społecznej - XI edycja, związany
z organizacją konferencji na temat
przeciwdziałania uzależnieniom
i przemocy w rodzinie.

"Przyjaciel Rodziny 2019"
Granty na Europejski Tydzień
Kodowania
Nabór wniosków do Programu
Edukacja
Konkurs "Bezpiecznie z DHL"
Niepodległa do Hymnu wspólne śpiewanie hymnu
11 listopada

Więcej szczegółów w dalszej części
Newslettera....

Co w COPie piszczało...

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

Ważne informacje dla
organizacji pozarządowych

do 10.07
Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej
przesyłają elektronicznie sprawozdanie i uchwałę do
Urzędu Skarbowego.
do 15.07
Organizacje prowadzące działalność gospodarczą
przesyłają elektronicznie sprawozdanie i uchwałę do
KRS.
do 15.07
Organizacje pożytku publicznego umieszczają na stronie
BIP Narodowego Instytutu Wolności sprawozdania
merytoryczne i finansowe.

Otwarty Konkurs Ofert Polityka Społeczna XI edycja
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza otwarty konkurs
ofert z zakresu polityki społecznej - XI edycja.
Konkurs obejmuje zadanie: "Profilaktyka i rozwiązywanie
problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii,
przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez
organizację konferencji na temat przeciwdziałania
uzależnieniom i przemocy w rodzinie".
Termin składania ofert upływa
26 lipca 2019 r. o godz. 15:00.
Pełna treść konkursu oraz dodatkowe informacje
dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,71835.html

Konkurs grantowy
"Na dobry początek"
Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego ogłasza
nabór wniosków do XII konkursu grantowego.
Działania realizowane w ramach projektu muszą
być skierowane do dzieci w wieku od 2 do 9 lat
i ich rodzin. Celem konkursu jest wyrównanie
szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym
dostępem do nowoczesnych form edukacji.
Wnioski przyjmowane są do 14 lipca 2019 r.
Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.fundacja.bgk.pl/program/na-dobrypoczatek/

Pro Defensione
Pro Historia

Od 12 lipca 2019 r. rozpoczyna się nabór wniosków do
konkursu dla młodych NGO`sów "Pro Defensione Pro
Historia - młode stowarzyszenia na start".
Konkurs dotyczy organizacji założonych po
1 lutego 2017 r., z dochodami nie wyższymi niż 25 tys. zł.
W projektach należy uwzględnić 101 rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości oraz zapewnić 30 godzin
woluntarystycznych dla co najmniej 3 wolontariuszy.
Kwota jednej dotacji wynosi do 2600 zł. Każda
z organizacji może złożyć maksymalnie dwie oferty.
Nabór wniosków trwa do 26.07.2019 r.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://pdph.pl/aktualnosci/

"Przyjaciel Rodziny 2019"

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs z obszaru Polityki
Społecznej pn. "Przyjaciel Rodziny 2019", którego celem jest wyróżnienie
osób zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej.
Laureaci otrzymają nagrodę finansową, statuetki i pamiątkowe dyplomy
oraz tytuł "Przyjaciel Rodziny 2019".
Wnioskodawcami mogą być m.in. organizacje pozarządowe.
Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2019 r.

Więcej informacji dostępnych na stronie organizatora:
https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/za
rzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-ogloszenie-konkursuprzyjaciel-rodziny-2019-.html

Granty na Europejski Tydzień
Kodowania

Do 8 września 2019 r. można ubiegać się o grant
w związku z Europejskim Tygodniem Kodowania.
O dofinansowanie mogą starać się organizacje, które
przygotują wydarzenie promujące kodowanie dla osób
miedzy 8 a 24 rokiem życia. Na każde zaakceptowane
wydarzenie przyznany zostanie grant w wysokości
400 euro.
Więcej informacji na stronie internetowej
organizatora:
https://www.meet-and-code.org/pl/pl/

Nabór wniosków do Programu
Edukacja
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza nabór wniosków na
realizację działań edukacyjnych. W konkursie mogą brać udział
podmioty prawa, działające w obszarze edukacji formalnej
i pozaformalnej. W ramach konkursu można otrzymać grant
w wysokości do 250 tys. euro.
Działania możliwe do realizacji w ramach projektu to np.:
- wyjazdy szkoleniowe dla kadry
- szkolenia dla kadry organizowane w Polsce
- wymiany akademickie oraz
- inne inicjatywy realizowane w partnerstwie mogące przyczynić się do
poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej w Polsce.
Nabór wniosków trwa do 15 września 2019 r.
Więcej informacji na stronie internetowej organizatora:
http://education.org.pl/pierwszy-nabor-wnioskow-w-programieedukacja-juz-otwarty/

Konkurs "Bezpiecznie z DHL"

DHL Parcel Polska ogłasza konkurs grantowy, mający na celu
promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz działań na rzecz
ograniczenia liczby ofiar śmiertelnych wypadków komunikacyjnych.
Projekty mogą dotyczyć kierowców, pieszych, ale także rowerzystów,
motocyklistów, dzieci lub seniorów. Każdy projekt mający na celu
zwiększenie bezpieczeństwa na drogach jest mile widziany.
Łączny budżet przeznaczony na konkurs wynosi 50 tys. zł.
Nabór wniosków trwa do 26 września 2019 r.
Więcej informacji na stronie internetowej organizatora:
https://www.dhlparcel.pl/pl/toolbar/campaigns/konkurs-grantowy.html

Niepodległa do Hymnu wspólne śpiewanie hymnu
11 listopada
Biuro Programu Niepodległa zaprasza do wspólnego
zaśpiewania hymnu 11 listopada 2019 r. o godz. 12:00.
Zachęcamy do rejestrowania planowanych wydarzeń związanych
z upamiętnieniem Święta Niepodległości na stronie internetowej
programu:
https://niepodlegla.gov.pl/dodaj-wydarzenie/

Dodatkowe pytania można kierować mailowo na
adres: hymn@niepodlegla.gov.pl

Co w COPie piszczało...

- 3 czerwca - przedstawiciele Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Katowicach przeprowadzili
szkolenie dotyczące procedury małych grantów. Wsparli
uczestniczących w szkoleniu przedstawicieli środowisk
senioralnych w przygotowaniu projektów.
- 13 czerwca - zakończyła się wystawa Projektów
Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej.
Przekazujemy serdeczne podziękowania dla organizacji,
które brały w niej udział.

Co w COPie piszczało...

- 13 czerwca - odbył się kolejny już dyżur Rady
Działalności Pożytku Publicznego, podczas którego
przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli podzielić
się swoimi uwagami na temat funkcjonowania III Sektora
w naszym mieście.

- 17 czerwca - przedstawiciele organizacji pozarządowych
mieli kolejna możliwość zgłębienia tajników
sprawozdawczości organizacji podczas szkolenia
z ekspertem ds. księgowości.

Bieżące wydarzenia można śledzić na fanpage`u
Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej

Co w COPie piszczało...

- 7, 27, 28 czerwca - odbyły się warsztaty oraz grupy
wsparcia organizowane przez Fundację Muuve.

- Oprócz powyższych wydarzeń, w COPie odbywają się
także cykliczne spotkania wielu organizacji
pozarządowych, między innymi oddziału Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz oddziału
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, jak również
Bielskich Amazonek.

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

