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

Przypominamy o wydłużonym
terminie składania sprawozdań
finansowych oraz CIT-8
Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej ogłosił
wydłużenie terminów na sporządzenie sprawozdania
finansowego oraz złożenie deklaracji CIT-8.
Do 30 czerwca 2021 r. wydłużony zostaje termin
rozliczenia rocznego CIT-8 przez podatników podatku
dochodowego od osób prawnych - rozporządzenie w tej
sprawie podpisał Minister finansów, funduszy i polityki
regionalnej Tadeusz Kościński.
Organizacje mają także przedłużony o 3 miesiące termin
na sporządzenie sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2020.
Szczegóły na stronach:
CIT-8
Sprawozdanie Finansowe

Wydłużony termin zamieszczania przez OPP
sprawozdania merytorycznego z działalności
i sprawozdania finansowego w roku 2021
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
rozporządzeniem z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie
określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez
organizacje pożytku publicznego sprawozdania
merytorycznego z działalności i sprawozdania
finansowego w roku 2021 (Dz. U. poz. 917). przedłużył
o trzy miesiące obowiązujący do tej pory ustawowy termin
15 lipca. Organizacje mają czas na zamieszczenie
sprawozdania za 2020 rok do 15 października 2021 r.
W przypadku organizacji, których rok obrotowy jest inny
niż kalendarzowy, termin zamieszczania sprawozdań za
2020 rok nie uległ zmianie, czyli zamieszczają one
sprawozdania za 2020 rok do 30 listopada 2021 roku.

7 czerwca wystartował projekt pod hasłem:
„WiedzoDzielnia”.
Mars angażując swoich Współpracowników w ramach
wolontariatu pracowniczego (Mars Volunteering Program),
realizując współpracę z Fundacją Pro NGO, prowadzi cykl
13-stu darmowych szkoleń dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych.
Wolontariusze z Mars biorący udział w projekcie dzielą
się swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze
nawiązywania współpracy, zarządzania projektami,
działań marketingowych, czy umiejętności korzystania
z mediów społecznościowych. Dodatkowo, szkolenia są
dedykowane właśnie organizacjom pozarządowym – co jest
efektem współtworzenia projektu z fundacją Pro NGO.
Szczegóły w linku https://pro-ngo.pl/firma-mars-i-jejwspolpracownicy-profesjonalizuja-ngosy/
Zachęcamy do udziału!

„Aktywni niepełnosprawni –
narzędzia wsparcia samodzielności
osób niepełnosprawnych”
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni –
narzędzia wsparcia samodzielności osób
niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz
włączenia społecznego i zawodowego osób
niepełnosprawnych.
Czas realizacji projektu: październik 2020 r. – czerwiec
2023 r.
Partnerami projektu są : Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski
św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Celem projektu jest modyfikacja istniejących
i wypracowanie nowych instrumentów w zakresie
włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami,
które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań
prawnych w pełni odpowiadających szczególnym
potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin.
Szczegóły w linku https://bielskobiala.pl/index.php/politykaspoleczna/aktualnosci/aktywni-niepelnosprawni-w-stroneniezaleznego-zycia-osob-z-0

Wyniki oceny formalnej w 1.
konkursie grantowym Aktywni
Obywatele Fundusz Regionalny
W 1. konkursie grantowym na projekty tematyczne
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz
Regionalny wpłynęło 716 wniosków, w tym: 345
w ścieżce na duże granty oraz 371 w ścieżce na małe
granty.
Z ogłoszonych wyników oceny wynika, iż do oceny
merytorycznej dopuszczonych zostało 305 wniosków
w ścieżce na duże granty i 352 wnioski w ścieżce na
małe granty. Wśród pozytywnie ocenionych wniosków
znalazły się również projekty złożone przez organizacje
działające na terenie Miasta Bielska-Białej. Serdecznie
gratulujemy i trzymamy kciuki za pozytywne wyniki
oceny merytorycznej.

Konkurs wniosków
na realizację zadań
z zakresu
PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na
realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ze środków Funduszu Rozwiązywania
Problemów Hazardowych w latach 2020-2021
z terminem składania wniosków do dnia 30 czerwca
2021 roku.
Łączna kwota środków finansowych
przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań
w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi:
w 2021 roku – 200 000,00 zł (słownie: dwieście
tysięcy złotych,);
w 2022 roku – 150 000, 00 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Szczegóły konkursu wraz z regulaminem:
https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=11566073

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych,
pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie
i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Bielsko-Biała
Od 11 czerwca 2021 r. organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
działające na terenie Miasta Bielska-Białej, które w swojej
działalności statutowej obejmują zadania w zakresie nauki,
oświaty i wychowania mają możliwość zgłaszania opinii i
sugestii do projektu uchwały w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z
grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Bielsko-Biała.
Konsultacje trwają do 17 czerwca 2021 r.
Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Ekolaury Polskiej Izby Ekologii

Przypominamy, iż Polska Izba Ekologii zachęca do
udziału w ogólnopolskim konkursie, którego celem jest
wyróżnienie podmiotów zaangażowanych
w edukację ekologiczną, popularyzacja działań
na rzecz ochrony środowiska, promowanie nowatorskich
rozwiązań mających wpływ
na poprawę stanu środowiska naturalnego.
Termin przesyłania wniosków upływa
30 czerwca 2021 r.
Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/

Co w COPie piszczało...

10 czerwca 2021 r. w Centrum Organizacji
Pozarządowych odbyło się posiedzenie Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Spotkanie realizowano było
zarówno w formie tradycyjnej, jak i zdalnej - cześć
członków Rady deklarowała chęć osobistego przybycia
na posiedzenie z zachowaniem reżimu sanitarnego, część
natomiast uczestniczyła za pomocą komunikatora
internetowego.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa
księgowego prowadzonego przez eksperta
z wieloletnim doświadczeniem w III sektorze.
Więcej informacji udzielają pracownicy COP.

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

Co w COPie piszczało...

PO DŁUGIM OKRESIE COP OTWIERA SIĘ DLA
PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH ORAZ MIESZKAŃCÓW
ZAINTERESOWANYCH EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ,
Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJACYCH OBOSTRZEŃ
SANITARNYCH I LIMITEM OSÓB W SALACH
SZKOLENIOWYCH I POMIESZCZENIACH
BIUROWYCH.
W celu umówienia się na spotkanie prosimy
o kontakt pod nr telefonu 33/4970790, lub 33/4971629;
e-mail: cop@um.bielsko.pl
Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy
i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

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

