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

"Otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych
w 2021 r. z zakresu polityki
społecznej - I edycja
Konkurs obejmuje następujące zadania:
1. "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.
2. "Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej"
Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego na zasadach kreślonych w ustawie z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej.
Nabór wniosków trwa do 20 listopada 2020 r. godz. 13.00
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu
pod linkiem
https://bip.um.bielsko.pl/a,76521,ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w2021-r-z-zakresu-polityki-sp.html

"Otwarty konkurs na realizację
zadania publicznego w 2020 r.
z zakresu polityki społecznej
- XI edycja
Konkurs obejmuje następujące zadanie:
Udzielenie pomocy z okazji Świąt Bożego Narodzenia
poprzez przygotowanie i wręczenie paczek żywnościowych
dla osób ubogich i osób bezdomnych
Nabór wniosków trwa do 20 listopada 2020 r.
godz. 13.00
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu
pod linkiem
https://bip.um.bielsko.pl/a,76519,ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w2020-r-z-zakresu-polityki-sp.html

Coroczne sprawozdanie
z działalności fundacji
Przypominamy, iż zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy
o fundacjach fundacje zobowiązane są do przedłożenia
właściwemu ministrowi corocznego sprawozdania ze
swojej działalności. Termin sprawozdania za rok 2019
upływa 31 grudnia 2020 r.
Z obowiązku tego zwolnione są fundacje posiadające
status OPP i jednocześnie zamieściły swoje sprawozdanie
w bazie sprawozdań OPP.

Konferencja: "Społeczeństwo
obywatelskie: kierunek wspólnota"

Wystartowała REJESTRACJA na Konferencję
„Społeczeństwo obywatelskie: kierunek wspólnota", która
odbędzie się online w dniach 19-20 listopada 2020 r.
Podczas konferencji, którą rozpocznie wystąpienie prof.
Piotra Glińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów,
Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego,
poruszone zostaną najważniejsze i najbardziej aktualnym
tematy dotyczące trzeciego sektora w Polsce.
link do rejestracji: www.konferencja.niw.gov.pl

Nabór wniosków w ramach
Priorytetu 5 PROO, Edycja 2020!
Już tylko do 30 listopada br. można składać wnioski
w ramach otwartego naboru z priorytetu 5 PROO Edycja
2020
W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać
wsparcie na:
1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb
organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia
nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć
istotny wpływ na skuteczność działania organizacji
i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
2.
pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli
organizacji w wydarzeniach z życia publicznego
o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym,
a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia
sektora pozarządowego lub związanych z branżą,
w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
3.
pokrycie kosztów związanych z członkostwem
w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe
o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów
składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach,
posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających
z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu
widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą,
w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.
https://niw.gov.pl/startuje-priorytet-5-proo-edycja-2020/

Bezpłatna rehabilitacja online dla
osób z niepełnosprawnością
ruchową
Fundacja
Avalon
niezmiennie
prowadzi
bezpłatną
rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością w ramach
projektu
„Aktywność
kluczem
do
niezależności”.
W zajęciach można wziąć udział online – co ma
szczególne
znaczenie w związku z pandemią COVID-19 – lub
stacjonarnie. Projekt jest współfinansowany ze środków
PFRON.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
aktywni.fundacjaavalon.pl. Chęć udziału w projekcie
można zgłosić telefonicznie pod nr. 796 324 328 lub
mailowo: fundacja@fundacjaavalon.pl.
Zachęcamy do udziału!

VIII konferencja Koalicji Liderzy
Pro Bono
Zapraszamy na VIII konferencję Koalicji Liderzy Pro
Bono, która odbędzie 1 grudnia br. w godz. 10.00-13.00,
ze względu na obecną sytuację – w całości online, na:
www.facebook.com/LiderzyProBono
Podczas konferencji zaprezentowana zostanie Karta
Wolantariatu Pracowniczego zainicjowana i opracowana
przez ekspertów i liderów z Koalicji Liderzy Pro Bono,
we współpracy z wolontariuszami oraz wybranymi
organizacjami. Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego
ma wspierać rozwój wolontariatu pracowniczego,
pokazywać wartości, jakim służy i korzyści, jakie
przynosi wolontariuszom-pracownikom firm, firmom i ich
liderom oraz społecznościom lokalnym.

Co w COPie piszczało...

W październiku z zachowaniem wszelkich koniecznych
obostrzeń sanitarnych odbywały się:
- spotkania seniorów PZERI - każda środa miesiąca
- spotkania diabetyków - każdy czwartek miesiąca
Gościliśmy w COPie również Stowarzyszenie "ADA",
oraz Stowarzyszenie Amazonki.
Jednocześnie przypominamy iż w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w
związku z nasilającą się epidemią koronawirusa CENTRUM ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH w Bielsku-Białej wprowadziło aż do odwołania dodatkowe
środki ostrożności.
OD 26 PAŹDZIERNIKA (PONIEDZIAŁEK) COP PRZYJMUJE
PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ MIESZKAŃCÓW
ZAINTERESOWANYCH EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ WYŁĄCZNIE
PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM LUB MAILOWYM.
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt pod nr
telefonu 33/4970790 e-mail: cop@um.bielsko.pl
Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy
i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

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

