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Polityka Społeczna XV edycja - Wigilia
Polityka Społeczna I edycja (2020-2021) - Noclegownia
Polityka Społeczna II edycja (2020-2021) - Ogrzewalnia
Polityka Społeczna III edycja (2020) - Pomoc Prawna

Edukacja kulturalna
Wydarzenia artystyczne dla dzieci
i młodzieży
Granty od IKEA "Zabawa to poważna
sprawa"
Wsparcie Fundacji PKO Banku
Polskiego
Uchwała zmieniająca uchwałę
w sprawie trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu
działania Rady Działalności Pożytku
Publicznego

Szczegóły w dalszej części newslettera...

Co w COPie piszczało...

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

Otwarty konkurs ofert Polityka Społeczna XV edycja (2019)
Konkurs obejmuje następujące zadanie:
"Udzielenie pomocy z okazji Świąt Bożego Narodzenia
poprzez zorganizowanie spotkania i poczęstunku
wigilijnego dla osób najuboższych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub,
przygotowanie i wręczenie paczek żywnościowych
z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla osób ubogich,
bezdomnych"
Termin składania ofert upływa
12 listopada 2019 r. o godz. 15:30.
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,72873.html

Otwarty konkurs ofert Polityka Społeczna I edycja
(2020-2021)

Konkurs obejmuje następujące zadanie:
"Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezrobotnym,
bezdomnym, żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom
zagrożonym wykluczeniem społecznym - NOCLEGOWNIA"
Termin składania ofert upływa
25 listopada 2019 r. o godz. 15:30.
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,73005.html

Otwarty konkurs ofert Polityka Społeczna II edycja
(2020-2021)
Konkurs obejmuje następujące zadanie:
"Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezrobotnym,
bezdomnym, żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom
zagrożonym wykluczeniem społecznym - OGRZEWALNIA"
Termin składania ofert upływa
25 listopada 2019 r. o godz. 15:30.
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,73006.html

Otwarty konkurs ofert Polityka Społeczna III edycja
(2020)
Konkurs obejmuje następujące zadania:
I. „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz edukacji
prawnej”.
„Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na
zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.”
II. "Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej".
„Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego na zasadach określonych w ustawie
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej".
Termin składania ofert upływa
26 listopada 2019 r. o godz. 15:30.
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,73068.html

Promocja czytelnictwa

Celem programu jest wspieranie wartościowych
form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez
dofinansowywanie innowacyjnych szeroko
zakrojonych programów promujących powszechne
praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla
przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące
zjawiska literatury współczesnej.
Termin składania wniosków upływa z dniem
29 listopada 2019 r.
Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/kultura/promocjaczytelnictwa2

Edukacja kulturalna

Celem programu jest wspieranie zadań z zakresu
edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału
społecznego.
Termin składania wniosków upływa z dniem
29 listopada 2019 r.
Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/kultura/edukacjakulturalna2

Wydarzenia artystyczne dla
dzieci i młodzieży
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił
nabór do programu Wydarzenia artystyczne dla
dzieci i młodzieży.Celem programu jest wspieranie
wartościowych i w pełni profesjonalnych wydarzeń
artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym,
jak i międzynarodowym, powstających z myślą
o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia.
Termin składania wniosków upływa z dniem
29 listopada 2019 r.
Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/kultura/wydarzeniaartystyczne-dla-dzieci-i-mlodziezy2

Granty od IKEA
"Zabawa to poważna sprawa"
Celem konkursu jest poprawa jakości życia dzieci
i młodzieży oraz dbałość o środowisko naturalne.
IKEA zaprasza do udziału organizacje pozarządowe, które
działają na rzecz najmłodszych. Tematem przewodnim
tegorocznej edycji konkursu są zmiany klimatyczne.
Łączny wartość grantów wynosi 200 tys. zł.
Termin składania ofert upływa
16 grudnia 2019 r.
Więcej informacji na stronie internetowej organizatora:
https://ikea.prowly.com/76734-kolejna-szansa-na-grantyod-ikea-konkurs-zabawa-to-powazna-sprawa

Wsparcie Fundacji PKO
Banku Polskiego
Celem Fundacji PKO Banku Polskiego jest służba ukierunkowana na
dobro wspólne, czyli tworzenie warunków społecznych
umożliwiających wszystkim poprawne funkcjonowanie.
Dziedziny w ramach, których organizacje mogą ubiegać się
o wsparcie to:
• nauka, oświata i wychowanie
• ochrona zdrowia
• kultura i sztuka
• ochrona środowiska
• aktywizacja osób niepełnosprawnych
• pomoc społeczna
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
• promowanie celów społecznych w środowisku bankowym.
Termin składania wniosków upływa z dniem
31 grudnia 2019 r.
Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.fundacjapkobp.pl/project/projekty/

Uchwała zmieniająca uchwałę
w sprawie trybu powoływania członków
oraz organizacji i trybu działania Rady
Działalności Pożytku Publicznego
Rada Miejska w Bielsku-Białej w dniu 22 października 2019 r.
podjęła uchwałę NR XII/225/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie
trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.
Do uchwały wprowadzono poprawki związane z ochroną danych
osobowych ze względu na wejście w życie RODO. Ponadto konieczne
było doprecyzowanie kwestii dotyczących naboru oraz wyboru
członków Rady. Wprowadzono również możliwość przedłużenia
naboru w przypadku braku wymaganej liczby kandydatów.
Znowelizowana uchwała o Radzie Pożytku została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
dn. 31 października 2019 r. i dostępna jest pod adresem:
http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2019/7230/
Już wkrótce zostanie ogłoszony nabór kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych - na członków Rady
Działalności Pożytku Publicznego na kolejna kadencję.

Co w COPie piszczało...

- 24 października w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych
odbyło się kolejne spotkanie członków Rady Działalności Pożytku
Publicznego. Miało ono związek z toczącymi się pracami nad
projektem uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 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". Rada pozytywnie
zaopiniowała projekt wspomnianej uchwały.

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

Co w COPie piszczało...

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 2014-2020
każdy czwartek miesiąca - dyżury Stowarzyszenia Diabetyków
każdy czwartek miesiąca - dyżury Rady Seniorów
trzeci czwartek miesiąca - spotkanie Bielskich Amazonek

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

