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Konkurs na Wolontariusza
i Koordynatora Roku Korpusu Solidarności!

NUMERZE:
"Nasze powietrze"
IV edycja programu
Konkurs MRPiPS:
„Pokonać Bezdomność."
Inkubator "Włącznik Innowacji
Społecznych"

Konkurs Korpusu Solidarności ma za zadanie
podkreślenie dorobku wolontariuszy oraz
stanowi wyraz uznania dla koordynatorów
wolontariatu.
Zachęcamy do zgłaszania kandydatów!

Generator Innowacji Sieci Wsparcia 2
Forum Międzysektorowe
Szkolenie "Autoprezentacja
i wystąpienia publiczne"
Konkurs "Przyjaciel rodziny
2020"
Konkurs na Wolontariusza
i Koordynatora Roku Korpusu
Solidarności!
Niepodległa do hymnu!
Co w COPie piszczało...

Szczegóły w dalszej części Newslettera...
Bieżące informacje mogą Państwo śledzić na naszym Facebook`u:
CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W BIELSKU-BIAŁEJ

"Nasze powietrze"
IV edycja programu
Program "Nasze Powietrze" organizowany przez
Krakowski Alarm Smogowy skierowany jest do organizacji
pozarządowych, które przygotują projekt mający na celu
zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat
zanieczyszczenia powietrza.
Wysokość dotacji: od 3 tys. zł do 15 tys. zł.
Nabór wniosków trwa do 12 października 2020 r.
Szczegóły na stronie internetowej:
https://krakowskialarmsmogowy.pl/naszepowietrze/

Konkurs MRPiPS:
„Pokonać Bezdomność."
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ogłasza dodatkowy nabór ofert w konkursie "Pokonać
Bezdomność".
Dotacje mogą zyskać projekty, których celem jestem
zapobieganie i profilaktyka bezdomności jak również
aktywizacja i wsparcie osób bezdomnych.
Termin naboru ofert upływa z dniem
14 października 2020 r.
Szczegóły na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-ootwartym-konkursie-ofert-2021

Inkubator "Włącznik Innowacji
Społecznych"
Inkubator "Włącznik Innowacji Społecznych" ma na
celu wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnych
pomysłów odpowiadających na wyzwania związane
z wykluczeniem społecznym.
Średnia wartość przyznawanych grantów to 32 tys. zł.
Termin składania ofert upływa
18 października 2020 r.
Szczegóły na stronie internetowej:
https://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualnenabory/

Generator Innowacji Sieci Wsparcia 2
Projekt Generator Innowacji - Sieci Wsparcia 2
ma na celu wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych
rozwiązań ułatwiających życie seniorom oraz ich
opiekunom.
Pomysłodawcy zwycięskich projektów otrzymają
dofinansowanie na testowanie rozwiązania,
profesjonalną pomoc ekspercką oraz możliwość
uczestnictwa w warsztatach, spotkaniach i targach.
Nabór ofert trwa do 30 października 2020 r.
Szczegóły na stronie internetowej organizatora:
http://sieciwsparcia.pl/

Forum Międzysektorowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału
w spotkaniu nt. "Pomoc publiczna i pomoc de minimis
a współpraca z podmiotami ekonomii społecznej"
organizowanym w ramach forum Międzysektorowego.
Jest ono adresowane do przedstawicieli działających na
terenie województwa śląskiego podmiotów ekonomii
społecznej, w tym CIS, KIS, ZAZ, WTZ, spółdzielni
socjalnych, spółek z o.o. non profit, organizacji
pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego,
ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy
rodzinie, OWES i innych instytucji pomocy rodzinie
i integracji społecznej realizujących działania w zakresie
aktywnej integracji publicznych służb zatrudnienia.
Forum Międzysektorowe odbędzie się 30 października
2020 roku w Katowicach w godz. 9:30-14:45. Poprowadzi je
Pani Barbara Kunysz-Syrytczyk.
Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują
się pod adresem:
https://es.rops-katowice.pl/zaproszenie-na-foramiedzysektorowe/

Szkolenie "Autoprezentacja
i wystąpienia publiczne"
Stowarzyszenie MOST organizuje bezpłatne szkolenie
"Autoprezentacja i wystąpienia publiczne".
TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA:
środa 14 października
od godziny 15:00 do 20:00
WBU Balbina Centrum; ul. Barona 30, 43-100 Tychy
(Piętro pierwsze sala nr 2)
PROGRAM SPOTKANIA:
Gdzie się dzieją ważne rzeczy i dlaczego musimy być
przygotowani
Higiena mówcy – nie tylko mycie zębów
Co zrobić ze sobą, czyli nie stój jak kołek, nie trzęś się
jak osika
Co zrobić z nimi, czyli utrzymaj zainteresowanie
Najważniejsza rzecz, bez tego nigdy Ci się nie uda
Jak radzić sobie ze stresem
Najczęstsze błędy, jak ich uniknąć
Zakończenie i pytania
Szczegóły na stronie internetowej:
https://akademiango.pl/szkolenie-w-tychach-ptautoprezentacja-i-wystapienia-publiczne-14-pazdziernika/
Zachęcamy do udziału!

Konkurs "Przyjaciel rodziny 2020"

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Przyjaciel rodziny
2020”. Jego celem jest wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla
regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły
efektywne działania na rzecz rodzin. Laureatom zostaną przyznane
nagrody finansowe, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł
„Przyjaciela rodziny 2020”.
Wnioskodawcami w konkursie mogą być m.in. jednostki samorządu
terytorialnego, gminne/powiatowe jednostki organizacyjne
samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby
prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Nabór wniosków na konkurs trwa do 16 października 2020 r.
Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres:
ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na
temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 51.
Szczegóły na stronie:
https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_
2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-ogloszeniekonkursu-przyjaciel-rodziny-2020-.html?
fbclid=IwAR28RzWWDVT3BkKYTUvtdIPkF7jICpXgtL5zhNraC4Cqet3nG9xPI9dmyo

Konkurs na Wolontariusza
i Koordynatora Roku Korpusu
Solidarności!
Konkurs na Wolontariusza promuje wartościowe postawy
społeczne, ukazuje różnorodność wolontariatu, podkreśla
dokonania wolontariuszy. Jego celem jest docenienie
ochotników, zwrócenie uwagi na ważną rolę, jaką pełnią
wspierając organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.
Konkurs ma za zadanie podkreślenie dorobku wolontariuszy
(grup wolontariackich) oraz uhonorowanie laureatów.
Konkurs na Koordynatora Roku Korpusu Solidarności
stanowi wyraz uznania dla koordynatorów wolontariatu,
którzy na co dzień zarządzają wolontariatem, wspierają
wolontariuszy i pomagają im dokonywać właściwych
wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej.
Nabór w konkursie trwa do 22 października 2020 r.
Szczegóły na stronie:
https://niw.gov.pl/ruszaja-konkursy-na-wolontariusza-ikoordynatora-roku-korpusu-solidarnosci/?
fbclid=IwAR2LP9XkSoqZ7VbrER7gn3CKjGzTmkXCe6OOgy5
6sHe4sRQmDJNrOnc34F0

Niepodległa do hymnu!

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza mieszkańców miast
i wsi, samorządy, samorządowe instytucje kultury, szkoły,
organizacje pozarządowe i wszystkich chcących świętować
odzyskanie niepodległości do udziału w akcji „Niepodległa do
hymnu” i zaśpiewania Mazurka Dąbrowskiego 11 listopada
w samo południe. Pamiętając o zasadach bezpieczeństwa
i dystansu społecznego, uczcijmy wspólnie Narodowe Święto
Niepodległości.
Do akcji można dołączyć wypełniając formularz na stronie
https://niepodlegla.gov.pl/dodaj-wydarzenie/ i wśród
rodzajów wydarzenia wybierając akcję „Niepodległa do
hymnu”.

Co w COPie piszczało...

We wrześniu z zachowaniem wszelkich koniecznych
obostrzeń sanitarnych odbywały się:
- spotkania seniorów PZERI - każda środa miesiąca
- spotkania diabetyków - każdy czwartek miesiąca
Gościliśmy w COPie również Stowarzyszenie Latawiec,
Stowarzyszenie "ADA", Bielsko-Bialskie Towarzystwo
Historyczne oraz Stowarzyszenie Amazonki.
Kontakt w sprawie rezerwacji sal:
Tel.: 33/497-07-90
e-mail: cop@um.bielsko.pl
Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnego
poradnictwa prawnego i księgowego!

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

