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Wybrano członków Rady
Działalności Pożytku Publicznego
9 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miejskim odbyły się wybory członków Rady Działalności
Pożytku Publicznego. W wyborach do Rady kandydowało 10 przedstawicieli bielskich
organizacji pozarządowych. Z tego grona organizacje wybrały w głosowaniu tajnym
6 osób, które będą tworzyły Radę wspólnie z 3 przedstawicielami Rady Miejskiej oraz
3 osobami desygnowanymi do tego gremium przez Prezydenta Miasta. Wybory
poprzedziła prezentacja kandydatów.
Z ramienia organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Bielsku-Białej zostały wybrane następujące osoby:
1. Patrycja Wojtak - Fundacja Militarny Instytut Historyczny
2. Izabela Mizgała - „Stowarzyszenie Pozytywne Wsparcie W”
3. Marcin Sanetra - „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości”
4. Tomasz Lorek - Towarzystwo Szkolne im. M. Reja
5. Andrzej Sikora - Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej
6. Krzysztof Wiewióra - Bielska Liga Koszykówki
Bardzo dziękujemy wszystkim kandydatom ubiegającym się o miejsce w Radzie!
Dziękujemy również przedstawicielom organizacji, którzy pojawili się na spotkaniu,
aby wziąć udział w wyborach.
Wybranym - serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w ramach Rady
Działalności Pożytku Publicznego.

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku
publicznego.
Z roku na rok coraz więcej organizacji pozarządowych zyskuje status organizacji pożytku
publicznego oraz zwiększają się środki finansowe, jakie podatnicy przekazują na rzecz OPP
- w 2019 r. ponad 14,5 mln osób przekazało na rzecz 8869 fundacji
i stowarzyszeń kwotę przekraczającą 874 mln zł. Z satysfakcją należy także odnotować,
że na konta bielskich organizacji pożytku publicznego, które tak aktywnie działają na rzecz
Mieszkańców naszego miasta, wpłynęła rekordowa kwota - wg informacji Ministerstwa
Finansów, z tytułu 1% za rok 2018 bielskie OPP otrzymały blisko
8,6 mln zł!
Dzięki środkom pozyskanym w ramach 1% lokalne organizacje pozarządowe wspierają
mieszkańców naszego miasta realizując zadania z zakresu działalności pożytku
publicznego, a my możemy samodzielnie zadecydować na jaki cel przeznaczymy setną
cześć naszego podatku. Mamy również możliwość weryfikacji, w jaki sposób środki
pochodzące z 1 % podatku zostały wykorzystane przez daną organizację poprzez
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne umieszczane w bazie
sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Zachęcamy Państwa do pozostawienia 1% podatku w Bielsku-Białej i przekazania go na
rzecz bielskich OPP. Wykaz bielskich organizacji uprawnionych do otrzymania 1% można
znaleźć w linku:

Ważne informacje dla NGO

do 31 marca
Organizacje pozarządowe mają ostateczny termin na:
- sporządzenie sprawozdania finansowego (bilans,
rachunek wyników/rachunek zysków i strat, informacja
dodatkowa).
- złożenia drogą elektroniczną deklaracji CIT-8 wraz
załącznikami CIT-8/0 i CIT D do urzędu skarbowego.
CIT-8: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu
(poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego
od osób prawnych, to informacja o przychodach i kosztach
organizacji w poprzednim roku podatkowym.

UWAGA!!!
W związku z pojawiającym się wątpliwościami związanymi
z tworzeniem sprawozdań czy koniecznością wypełniania
deklaracji podatkowych, wszystkie organizacje
pozarządowe, które chciałyby uzyskać pomoc związaną
z właściwym wywiązaniem się powyższych obowiązków
zapraszamy na bezpłatne, indywidualne konsultacje do
siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych
(pl. Opatrzności Bożej 18, tel. 33 / 497 07 90, e-mail:
cop@um.bielsko.pl).

Terminy złożenia zeznań
podatkowych za 2019 rok
Ministerstwo Finansów informuje o terminach złożenia zeznań podatkowych
za rok 2019. Początkiem terminu jest dzień 15 lutego 2020 r.
Zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty
w roku podatkowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych, składa się w terminie od dnia
15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zatem
zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za
2019 r. składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.
Natomiast zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanego przychodu,
wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, składa się w terminie od dnia 15 lutego do
końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli dzień ten
przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień
terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Zatem zeznania PIT 28 i PIT-28S za 2019 r. składa się w terminie od dnia
15 lutego do dnia 2 marca 2020 r.
Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu
15 lutego 2020 r.
https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/terminy-zlozenia-zeznanpodatkowych-za-2019-rok/
Pamiętajmy o przekazaniu 1% podatku na rzecz bielskich organizacji
pożytku publicznego!

„Zintegrowana diagnoza dla Miasta
Bielska-Białej” - otwarte spotkania
„Zintegrowana diagnoza dla Miasta Bielska-Białej” to dokument, który będzie obejmował
analizę różnorodnych sfer działalności miasta m.in. społecznej, gospodarczej,
środowiskowej czy też przestrzenno-technicznej. Opracowany materiał stanowić będzie
podstawę do przygotowywania nowej strategii rozwoju miasta oraz innych dokumentów
strategicznych.
Chcąc zaangażować mieszkańców w tworzenie „Zintegrowanej diagnozy dla Miasta
Bielska-Białej” zaplanowano organizację otwartych spotkań w różnych terminach
i częściach miasta. Spotkania poprowadzą zewnętrzni eksperci z Instytutu Ekonomiki
Przestrzeni z Krakowa, pełniący funkcję moderatorów dyskusji, którzy zbierać będą opinie
uczestników. Spotkania konsultacyjne mają na celu stworzenie platformy dyskusji
z mieszkańcami o mieście, jego problemach i potencjałach, pojawiających się szansach,
ale i dostrzeganych zagrożeniach. Informacje i opinie uzyskane od mieszkańców podczas
spotkań zostaną poddane analizie oraz skonfrontowane z wiedzą ekspertów zewnętrznych
i zebranymi danymi.
Szczegółowe informacje o spotkaniach na plakatach oraz na stronie
internetowej: https://bielsko-biala.pl/bielsko-biala-2030
Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach, by mieć wpływ na kierunek w jakim będzie
się rozwijać nasze miasto.

Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Komisji Europejskiej.
Program skierowany jest do organizacji, instytucji i firm, które mogą ubiegać
się o dofinansowanie miejsc pracy wolontariuszy, pracowników i stażystów.
Założenia programu skupione są wokół działań solidarnościowych.
Celem programu jest umożliwienie organizacjom, firmom i instytucjom
działającym w sektorze solidarnościowym lub realizujących działania
o charakterze społecznym współpracy z młodymi, zaangażowanymi ludźmi,
którzy chcą zaangażować się w prace wolontariacką, odbyć staż lub okres
pracy za granicą.
W ramach Programu dofinansowywane są również działania realizowane na
poziomie krajowym.W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności
organizacje, instytucje i firmy mogą realizować różne działania: Projekty
Wolontariatu, które pozwalają organizacji pozarządowej zaprosić do
współpracy wolontariuszy z kraju lub z zagranicy. W ramach Staży i miejsc
pracy organizacje i firmy działające w sektorze solidarnościowym mogą
gościć stażystę lub pracownika polskiego lub zagranicznego.
Natomiast Projekty Solidarności pozwalają na realizację lokalnych inicjatyw
we współpracy z różnego typu placówkami, organizacjami i władzami
samorządowymi.Organizacje mogą uzyskać dofinansowanie na realizację
projektów.
Terminy składania wniosków w 2020 r.:
5 lutego 2020 do godz. 12.00
30 kwietnia 2020 do godz. 12.00
1 października 2019 r. do g. 12.00
Więcej informacji: https://eks.org.pl/

ERASMUS +

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń,
młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld
euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów
edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia
następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję
Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”,
programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink,
oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie
szkolnictwa wyższego.
Akcje i terminy składania wniosków:
Akcja 1
-Mobilność osób w dziedzinie młodzieży –
5 lutego 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., 1 października 2020 r.
do godziny 12:00 czasu brukselskiego
-Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia – 5 lutego 2020 r.
do godziny 12:00 czasu brukselskiego.
Akcja 2
-Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży –
5 lutego 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., 1 października 2020 r.
do godziny 12:00 czasu brukselskiego.
-Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia –
24 marca 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego.
Akcja 3
-Projekty w zakresie dialogu z młodzieżą –
5 lutego 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., 1 października 2020 r.
do godziny 12:00 czasu brukselskiego.
Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie:
https://erasmusplus.org.pl/

Zabawa bez barier.
"Pomarańczowa Siła"
Sportowcy zapraszają dzieci z niepełnosprawnościami do wspólnych
treningów. Najpierw ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych, klubów
i organizacji, pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami, a potem
treningi pod okiem ambasadorów – sprinterki Alicji Jeromin, dziennikarza
Michała Pola i pływaka Marcina Ryszki.
Ruszyła specjalna, olimpijska edycja programu „Pomarańczowa Siła”
Fundacji ING Dzieciom.
Pomarańczowa Siła – jak się zgłosić?
Pierwszym etapem jest konkurs dla organizacji działających na rzecz dzieci
z niepełnosprawnościami. Mogą w nim wziąć udział szkoły i placówki
publiczne, kluby sportowe i organizacje pozarządowe, które pracują z dziećmi
(klasy 1-8 szkoły podstawowej).
Program ma charakter integracyjny – można do niego zgłosić maksymalnie 12
zawodników, w tym przynajmniej 6 z niepełnosprawnością narządu ruchu,
wzroku lub słuchu.Aby wziąć udział w sportowej zabawie, wystarczy
przygotować materiał multimedialny, prezentujący drogę do realizacji
sportowej pasji. Forma jest dowolna – dzieci pod okiem opiekuna mogą nagrać
film czy piosenkę, zrobić ciekawe zdjęcie czy przygotować prezentację
multimedialną. Następnie opiekun wgrywa gotowy plik na
stronie www.ingdzieciom.pl/pomaranczowasila
Zapisy do konkursu potrwają do 11 lutego. Do kolejnego etapu zakwalifikują
się 22 organizacje, które przygotują najbardziej kreatywne zgłoszenia,
prezentujące zaangażowanie, integrację i przełamywanie barier. Liczba
uczestników nie jest przypadkowa, bowiem podczas igrzysk paraolimpijskich
sportowcy rywalizują właśnie w 22 dyscyplinach.

Generator Dostępności

Nowy Inkubator Innowacji Społecznych "Generator Dostępności" wspiera
mikroinnowacje. Osoby z pomysłami mają szansę zdobyć granty o średniej
wartości 35 tys. zł na projekty dotyczące osób z niepełnosprawnościami i/lub
starszych.
"Generator Dostępności" podejmuje wyzwanie poprawy warunków
funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych
z ograniczeniami percepcji lub mobilności. Rozwijane inicjatywy w różnych
wymiarach są związane z dostępnością: od kwestii przestrzeni fizycznej
i komunikacyjnej, przez przestrzeń cyfrową, integrację społeczną
i zawodową, aż po usługi i produkty. Innowatorami mogą być zarówno
pojedyncze osoby fizyczne, grupy nieformalne, jak i podmioty prawne, w tym
organizacje pozarządowe, firmy czy instytucje publiczne.
Obecnie rozpoczął się pierwszy nabór do Inkubatora. Potrwa on do 14 lutego
2020 r. Na tym etapie nie trzeba mieć gotowego rozwiązania. Liczy się przede
wszystkim dobre rozpoznanie problemu i istniejących rozwiązań razem z ich
niedoskonałościami. Swoje koncepcje oraz robocze wersje zgłoszeń można
konsultować z kadrą Inkubatora, która pomaga również na kolejnych etapach
rozwijania projektów.
Pełen zestaw informacji o sposobie działania Inkubatora, bieżących
działaniach, inspirujących inicjatywach, które wpisują się w jego założenia,
sprawdzić można na stronie internetowej: https://innowacje.spoldzielnie.org

Lato w teatrze 2020

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza nabór
wniosków do programu Lato w teatrze 2020, finansowanego
z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Lato w teatrze to program grantowy skierowany do teatrów,
samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych ośrodków, które w okresie letnich wakacji szkolnych chcą
zorganizować dwutygodniowe warsztaty teatralne dla dzieci
i młodzieży zakończone pokazem.
W programie można ubiegać się o dofinansowanie na realizację
projektów, które wynosi maksymalnie 40 000 złotych. Beneficjenci,
którzy od 2014 roku co najmniej trzykrotnie realizowali projekt
w ramach programu, składają wniosek we współpracy z instytucją
lub organizacją partnerską, która nie ma doświadczenia
w pozyskiwaniu grantów i dotychczas nie brała udziału w programie
Lato w teatrze.
Wnioski do programu można składać do 14 lutego 2020 r.
Szczegóły: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=12149

Konkurs ofert na realizację zadań
w zakresie profilaktyki uzależnień
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację
zadań w zakresie profilaktyki uzależnień w województwie śląskim
w 2020 roku. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie
dwóch zadań konkursowych, w tym:
1) Upowszechnienie programów profilaktyki uzależnień
o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w tym
programów rekomendowanych.
2) Realizacja programów profilaktyki problemów alkoholowych
i narkomanii oraz zachowań ryzykownych o naukowych
podstawach lub dowiedzionej skuteczności.
Adresatami konkursu są podmioty prowadzące działalność zgodną
z przedmiotem konkursu skierowaną do mieszkańców województwa
śląskiego tj. organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności
dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy
o zdrowiu publicznym.
Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie
do dnia 24.02.2020 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy
ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 215 lub nadesłać pocztą pod
wskazany adres.
Szczegóły pod linkiem.

Konkurs POWER: Działanie 2.16 konkurs dla organizacji
pozarządowych i partnerów
społecznych
Konkurs umożliwi dofinansowanie projektów, których celem będzie
wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji
pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu
w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki
związane ze stosowaniem zasad dostępności.
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 2 marca
do 30 października 2020 roku.
Wnioski o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą
do 29 lutego 2020 r.
Więcej informacji na stronie internetowej organizatora:
https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr021600-ip06-00-01520

FIO: Śląskie Lokalne

Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach wraz z partnerem Instytutem Rozwoju Rynku Pracy jako operatorzy projektu “Śląskie
Lokalnie 2020” finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego zapraszają do składania wniosków w programie
dotacyjnym.
Celem projektu jest rozwój młodych organizacji, grup
nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa
śląskiego, poprzez zorganizowanie konkursu mikrograntowego.
Wnioskodawcy będą mogli starać się o mikrogranty w wysokości od
1000 do 5000 złotych. Łącznie zostanie rozdane 600 000 zł.
Operator nie wymaga finansowego wkładu własnego.
Nabór rozpoczął się 2 lutego 2020 r. i potrwa 30 dni. Nabór
odbędzie się za pośrednictwem strony Witkac.pl.
Więcej informacji o projekcie oraz wszystkie potrzebne do złożenia
wniosku dokumenty znajdą Państwo na stronie www.fioslaskie.com

Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

Fundacja Santander ogłosiła konkurs grantowy w ramach, którego
zostaną udzielone dotacje o łącznej wartości 500 tys. zł.
Projekty składane w konkursie powinny być dotyczyć wprowadzania
ekologicznych elementów w swoim środowisku np. parki
kieszonkowe lub ogrody deszczowe, roślinne murale, "zielone"
przystanki autobusowe, inne ekologiczne projekty mające na celu
wprowadzenie zieleni do naszego otoczenia.
Projekty można zgłaszać w terminie do 2 marca 2020 r.
przez aplikację internetową dostępną pod adresem:
https://granty.fundacja.santander.pl/#/login

Program INTERREG V-A
Republika Czeska - Polska
2014-2020
Trwa XI już edycja Programu INTERREG V-A Republika Czeska Polska 2014-2020, w ramach którego dofinansowywane są
mikroprojekty wpisujące się w tematykę rozwoju potencjału
przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
oraz współpracy instytucji i społeczności.
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 XI edycji programu
upływa z dniem 2 kwietnia 2020 r.

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH

Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza organizacje społeczne,
działające na obszarze Gminy Bielsko-Biała, których statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt do konsultacji/zgłaszania
opinii do projektu uchwały:
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Bielska-Białej na 2020 r.
Opinię proszę kierować przy użyciu formularza za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: gosp.komunalna@um.bielsko.pl
Formularz oraz projekt uchwały dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego: https://bielsko-biala.pl/informacje-0
Termin zgłaszania opinii upływa z dniem 25 lutego 2020 roku.
Uprawnionymi podmiotami do konsultacji/zgłaszania opinii są
organizacje społeczne, działające na obszarze Miasta Bielska-Białej,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.Serdecznie
zapraszamy do zapoznania się
z projektem uchwały.

Szkolenie - Autoprezentacja

Centrum Organizacji Pozarządowych ma przyjemność zaprosić
przedstawicieli organizacji pozarządowych na kolejne bezpłatne
szkolenie z zakresu autoprezentacji.
Celem warsztatu jest rozwój umiejętności przygotowania prezentacji
oraz budowania własnego wizerunku podczas wystąpień publicznych.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Centrum Organizacji
Pozarządowych przy pl. Opatrzności Bożej 18
w dniu 19 lutego 2020 r. w godzinach 12:00-16:00.
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 14.02.2020 r. do godz. 15.00
ZAPRASZAMY!

Co w COPie piszczało...

- 23 stycznia w siedzibie COP odbyło się spotkanie dla organizacji
pozarządowych zainteresowanych aplikowaniem do programu
FIO: Śląskie Lokalnie zainicjowane przez operatorów projektu
Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach wraz z partnerem - Instytutem
Rozwoju Rynku Pracy.
- 23 oraz 27 stycznia miały miejsce konsultacje dla organizacji
chcących składać oferty w Otwartym Konkursie Ofert z zakresu
kultury fizycznej. Wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych
miało możliwość zweryfikowania poprawności swojego wstępnie
przygotowanego projektu.
Kontynuujemy comiesięczny "rozkład jazdy"
z organizacjami w COPie:
- każda środa miesiąca - spotkania emerytów koła PZERI
- każdy czwartek miesiąca - dyżury Stowarzyszenia Diabetyków
- trzeci czwartek miesiąca - spotkanie Bielskich Amazonek
- każdy czwartek - dyżury 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 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

