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W NAJNOWSZYM
NUMERZE:
Plany zmian prawnych istotnych
dla organizacji pozarządowych
Konkurs I

Family

Konkurs BGK - Moja Mała
Ojczyzna

Centrum Organizacji Pozarządowych ma zaszczyt
zaprosić na organizowaną, w siedzibie przy
pl. Opatrzności Bożej 18, Wystawę Projektów
Współfinansowanych ze Środków Unijnych,
realizowanych przez organizacje pozarządowe
działające na terenie Bielska-Białej i na rzecz jego
mieszkańców.

Fundusz Mikroprojektów
Euroregionu Beskidy

Więcej szczegółów w dalszej części Newslettera...

Konkurs MON: Wdzięczni
Bohaterom Obrońcom Ojczyzny
1939 roku
Projekty Solidarności Europejski Korpus Solidarności
Wystawa Projektów
Współfinansowanych z Unii
Europejskiej
ROPS - szkolenie przed
składaniem ofert na małe granty
Szkolenie - sprawozdanie
finansowe organizacji
pozarządowych
Co w COPie piszczało...

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

Plany zmian prawnych istotnych dla
organizacji pozarządowych

1.) Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
Projekt ustawy nakłania firmy i sklepy spożywcze do współpracy z organizacjami
pozarządowymi i nieodpłatnego oddawania im żywności, by trafiała do osób ubogich
i jednocześnie nie była niszczona. Projekt ustawy nadal jest w Sejmie i oczekuje na
opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju.
2.) Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.
Projekt ustawy dotyczy utworzenia Centrum Usług Społecznych, które miałoby być
pierwszym miejscem, do którego trafi mieszkaniec gminy zamiast do MOPSu czy
GOPSu. Zakłada on aktywny udział w CUSach organizacji pozarządowych. Projekt po
pierwszym czytaniu, końcem 2018 roku został przekazany do Komisji Polityki
Społecznej i Rodziny i póki co proces legislacyjny zatrzymał się na tym etapie.
3.) Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.
Projekt ustawy zakłada możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za
popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, w związku z działalnością
podmiotu zbiorowego - również organizacji pozarządowej. Projekt ustawy powstał na
początku 2019 roku, ale póki co jest konsultowany i nie został jeszcze przekazany do
pierwszego czytania.

Konkurs dla dzieci i młodzieży
Konkurs "I
Family"
organizowany przez Śląski
Urząd Wojewódzki
w Katowicach.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z województwa śląskiego.
Jego celem jest propagowanie wzorców relacji społecznych i rodzinnych.
Prace w formie filmu, pracy pisemnej lub plastycznej należy przesyłać
do 17 maja 2019 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub złożyć
osobiście w Kancelarii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora:
http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/i-family-czekamy-naprace-konkursowe-do-17-maja

Konkurs BGK - Moja Mała Ojczyzna

Konkurs ma na celu aktywizację społeczności lokalnej, by w sposób funkcjonalny
zagospodarować przestrzeń publiczną.
Dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na:
- poprawę lokalnej przestrzeni publicznej,
- wsparcie infrastruktury placówek oświatowych,
- zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,
- zakup artykułów spożywczych,
- upamiętnianie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych,
- porady specjalistyczne będące elementem projektu, itp.
Termin składania wniosków: do 16.06.2019 r.
Więcej informacji na stronie internetowej organizatora:
https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/

Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy
Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

Stowarzyszenie Region Beskidy z Bielska-Białej wraz z czeskim
partnerem Region Beskydy we Frydku-Mistku zapraszają do
składania wniosków o dofinansowanie z Funduszu
Mikroprojektów Euroregionu Beskidy INTERREG V-A Republika
Czeska-Polska 2014-2020.
Tematyka mikroprojektów powinna dotyczyć:
- współpracy instytucji i społeczności lub rozwoju potencjału
przyrodniczego i kulturowego na rzecz promocji zatrudnienia.
Wnioski należy składać za pośrednictwem strony
https://mseu.mssf.cz do dnia 25 czerwca 2019.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.euroregion-beskidy.pl/2019/04/25/ix-nabor-polskoczeskich-wnioskow-do-25-czerwca-2019-roku/

Konkurs MON: Wdzięczni Bohaterom Obrońcom
Ojczyzny 1939 roku

Minister Obrony Narodowej ogłasza konkurs związany
z upowszechnianiem i podtrzymywaniem tradycji narodowej.
Realizacja zadania powinna polegać na:
- organizacji spotkań dzieci młodzieży z żołnierzami, Obrońcami
Ojczyzny,
- doraźnej pomoc kombatantom,
- zapewnieniu im transportu na spotkania, rocznice oraz pomoc
w załatwianiu codziennych spraw np. wizyta w przychodni,
- objęciu opieką grobów bohaterów,
- upamiętnianiu kwiatami i zniczami grobów i miejsc
historycznie związanych z Obrońcami Ojczyzny,
- organizacji wydarzeń mających na celu upowszechnienie
wiedzy z zakresu historii naszego kraju.
Termin składania ofert: 24 czerwca 2019 roku.
Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkursofert-nr-ew-052019wddekid

Projekty Solidarności Europejski Korpus Solidarności
Projekty Solidarności, to program skierowany do młodych ludzi
oraz organizacji pozarządowych, które będą realizować
działania na rzecz swoich społeczności lokalnych.
Grupa autorów projektu powinna składać się z co najmniej
5 osób w wieku od 18-30 lat oraz powinna być wspierana przez
organizację pozarządową. Czas trwania działań określono
w granicach od 2 do 12 miesięcy.
Wnioski należny składać do 1 października 2019 r.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://eks.org.pl/

Wystawa Projektów
Współfinansowanych z Unii
Europejskiej
Z okazji 15 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej ma
zaszczyt zaprosić Państwa na Wystawę Projektów
Współfinansowanych z Unii Europejskiej.
Wraz z organizacjami realizującymi Projekty Unijne na terenie
Bielska-Białej i na rzecz jego mieszkańców, przedstawimy
Państwu założenia projektów oraz efekty powstałe w wyniku ich
realizacji.
Otwarcie Wystawy odbędzie się w dniu 13 maja 2019 r.
w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych
przy pl. Opatrzności Bożej 18.
Przedstawione projekty będzie można podziwiać w godzinach
urzędowania Centrum Organizacji Pozarządowych
do 13 czerwca 2019 r.
Serdecznie zapraszamy!

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej - Granty dla
organizacji senioralnych
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
informuje, że Zarząd Województwa Ślaskiego zamierza
dofinansować projekty w trybie małego grantu.
Projekty te powinny wpływać na aktywizację środowisk
senioralnych, wzrost udziału seniorów w życiu społecznym oraz
wzmacniać potencjał środowisk seniorskich.
W związku z organizowanym naborem projektów, Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Ślaskiego
przeprowadzi warsztaty dla przedstawicieli organizacji chcących
ubiegać się o dotacje w ramach małego grantu.
Szkolenie odbędzie się 3 czerwca 2019 r. w Centrum Organizacji
Pozarządowych, przy pl. Opatrzności Bożej 18,
w godz. 10:00-14:00.

Kolejne szkolenie z cyklu:
sprawozdanie finansowe
organizacji pozarządowych
Centrum Organizacji Pozarządowych ma przyjemność
zaprosić na kolejne szkolenie w tematyce sprawozdań
finansowych z działalności organizacji pozarządowych.
Spotkanie jest kontynuacją a zarazem uzupełnieniem
szkolenia, które zostało zorganizowane 27 marca br.
również w Centrum Organizacji Pozarządowych.
Ekspert odpowie na Państwa pytania i przedstawi kolejny
etap sprawozdawczości stojący przed organizacjami
pozarządowymi.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Centrum Organizacji
Pozarządowych przy pl. Opatrzności Bożej 18,
w dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 12:00.
Serdecznie zapraszamy!

Co w COPie piszczało...

- 11 kwietnia - organizacje zainteresowane aplikowaniem w konkursie
dotacyjnym dotyczącym organizacji wypoczynku letniego miały okazję
ponownego dogłębnego przeanalizowania nowych wzorów ofert i umów podczas
spotkania informacyjnego.

- 11 kwietnia - miało miejsce spotkanie dotyczące realizacji Programu
Rewitalizacji w Bielsku-Białej. Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich
przedstawiło postęp we wdrażaniu programu oraz kierunki kolejnych działań.
Starano się również wypracować wraz z obecnymi gośćmi pożądane rozwiązania
i nowe projekty.

Co w COPie piszczało...

- 11-12 kwietnia - odbyły się dwa szkolenia organizowane przez Fundację
Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych oraz Fundację Kształcenia Ustawicznego
"PERITIA". Uczestnicy mieli możliwość zasięgnąć wiedzy na temat sposobów
finansowania, planowania i realizacji projektów.

- Oprócz powyższych wydarzeń, w COPie odbywają się także cykliczne zajęcia
dla seniorów, organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej
Troski ADA w ramach ASOS 2014-2020.

Ponadto w marcu i kwietniu 14 organizacji skorzystało z możliwości zasięgnięcia
profesjonalnej porady pracownika COP, specjalisty w dziedzinie III sektora
w trakcie indywidualnych konsultacji.

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

