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1% dla bielskich OPP

Otwarty Konkurs Ofert - Polityka
Społeczna VII edycja

Sprawozdawczość NGO
Otwarty Konkurs Ofert - Kultura Fizyczna
II edycja

Do 26 marca trwa nabór w Otwartym Konkursie
Ofert z zakresu Polityki Społecznej- VII edycja.

Otwarty Konkurs Ofert - Polityka Społeczna
VII edycja
Otwarty Konkurs Ofert - Zdrowie II edycja
POPOJUTRZE 2.0
Śląska Przestrzeń Innowacji
Wdzięczni Bohaterom - Żołnierzom
Niezłomnym
Lato w teatrze 2021
NOWEFIO 2021
Konsultacje projektu uchwały w sprawie
zmiany nazwy samorządowej instytucji
kultury Bielskiego Centrum Kultury
w Bielsku-Białej...
Konsultacje społeczne dotyczące Regulaminu
projektu pn. „Likwidacja starych źródeł
ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej"
Konsultacje projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na
2021 r.
Co w COPie piszczało...

Szczegóły w dalszej części Newslettera...

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

1% dla bielskich OPP
W związku ze zbliżającymi się rozliczeniami
podatkowymi, jak co roku zachęcamy do przekazywania
swojego 1% podatku dla bielskich organizacji pożytku
publicznego.
Zachęcamy do zapoznania się z zakładką strony
internetowej Urzędu Miejskiego, dedykowaną
przekazywaniu 1% podatku:
https://bielsko-biala.pl/1-podatku-na-rzecz-organizacjipozytku-publicznego
Pełna lista bielskich OPP znajduje się w BIP:
https://bip.um.bielsko.pl/a,77103,organizacje-pozytkupublicznego-dzialajace-na-terenie-miasta-bielsko-bialauprawnione-do-otrzymania-.html

Sprawozdawczość NGO

W Ministerstwie Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej opracowywana jest nowelizacja ustawy
o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Zakłada
ona zmianę sposobu podpisywania sprawozdania
finansowego organizacji pozarządowych. Sprawozdanie
miałoby być podpisywane w wersji elektronicznej przez
jednego przedstawiciela zarządu.
Niestety nowelizacja w dalszym ciągu jest procedowana.
Jej losy można śledzić w Rządowym Centrum Legislacji:
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341608
Organizacje chcące dokonać obowiązku sprawozdawczego
już teraz zmuszone są do podpisania dokumentów przez
wszystkich członków zarządu wg dotychczas
obowiązującego prawodawstwa.

Otwarty Konkurs Ofert - Kultura
Fizyczna II edycja
Konkurs obejmuje następujące zadania:
I. „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
o zasięgu lokalnymi regionalnym, posiadających walory
promocyjne dla miasta Bielska-Białej”.
II. „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, posiadających
walory promocyjne dla miasta Bielska-Białej”.
Termin składania ofert: 8 marca 2021 r. godz. 15:30
Pełna treść konkursu dostępna jest w BIP:
https://bip.um.bielsko.pl/a,77265,ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2021r-z-zakresu-kultury-fizyc.html
Oferty mogą Państwo przygotować za pośrednictwem
generatora eNGO:
https://bielskobiala.engo.org.pl/konkursy/167

Otwarty Konkurs Ofert - Polityka
Społeczna VII edycja
Konkurs obejmuje następujące zadania:
I. „Prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka
niepełnosprawnego”.
II. „Aktywizacja i integracja kombatantów oraz inwalidów
wojennych”.
III. „Aktywizacja i integracja osób starszych”.
IV. „Prowadzenie punktu wsparcia i pomocy
psychospołecznej oraz podejmowanie działań na rzecz
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
V. „Prowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia dla
dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem
społecznym”.
Termin składania ofert: 26 marca 2021 r. o godz. 13:00.
Pełna treść konkursu dostępna jest w BIP:
https://bip.um.bielsko.pl/a,77418,ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2021r-z-zakresu-polityki-spol.html
Oferty mogą Państwo przygotować za pośrednictwem
generatora eNGO:
https://bielskobiala.engo.org.pl/konkursy/169

Otwarty Konkurs Ofert Zdrowie II edycja
Konkurs obejmuje następujące zadania:
I. „Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób
z chorobą nowotworową i edukacyjnych w zakresie
profilaktyki chorób nowotworowych”.
II. „Zwiększenie dostępności do domowej opieki
pielęgniarskiej i rehabilitacji osób obłożnie i przewlekle
chorych”.
Termin składania ofert: 26 marca 2021 r. o godz. 13:00.
Pełna treść konkursu dostępna jest w BIP:
https://bip.um.bielsko.pl/a,77419,ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2021-rz-zakresu-ochrony-i-pro.html
Oferty mogą Państwo przygotować za pośrednictwem
generatora eNGO:
https://bielskobiala.engo.org.pl/konkursy/170

POPOJUTRZE 2.0

POPOJUTRZE 2.0 – Centrum Inkubowania Innowacji
Społecznych w obszarze edukacji.
13 marca 2021 r. upływa termin na składanie
wniosków w II naborze na INNOWACJE
SPOŁECZNE W OBSZARZE KSZTAŁCENIA.
POPOJUTRZE to jedyny inkubator w Polsce wybrany
przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
do wspierania Innowacji Społecznych w obszarze
“KSZTAŁCENIE”.
Szczegóły na stronie: https://popojutrze2.pl/nabor2/

Śląska Przestrzeń Innowacji

Konkurs na najciekawsze innowacje społeczne na Śląsku
realizowany jest w ramach projektu Śląska Przestrzeń
Innowacji przez Fundację Fundusz Współpracy i Centrum
Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS. To 3-letnie
przedsięwzięcie mające na celu zaangażowanie
mieszkańców Śląska w rozwiązywanie problemów,
z którymi zmagają się na co dzień i zaszczepienie w nich
przekonania, że innowacje to często proste rozwiązania
w zasięgu ich możliwości.
Pomysły na innowacje powinny być związane ze
zdefiniowanymi wyzwaniami dla śląska w zakresie
6 obszarów:
• depopulacja,
• rozwój białych miejsc pracy,
• rozwój zielonych miejsc pracy,
• niski wskaźnik zatrudnienia kobiet,
• niski wskaźnik zatrudnienia osób 50+,
• niwelowanie skutków społecznych ubóstwa
energetycznego,
• rewitalizacja miast w wymiarze społecznym.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 marca 2021 roku.
Szczegóły na stronie internetowej:
https://slaska.przestrzeninnowacji.pl/

Wdzięczni Bohaterom Żołnierzom Niezłomnym
Do 22 marca 2021 r. trwa nabór ofert w Otwartym
Konkursie ogłoszonym przez Ministra Obrony
Narodowej pn. "Wdzięczni Bohaterom - Żołnierzom
Niezłomnym".
Celem zadania jest podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Szczegóły na stronie:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwartykonkurs-ofert-nr-ew-032021wddekid

Lato w teatrze 2021

Teatry, samorządowe centra kultury oraz
organizacje pozarządowe chcące zorganizować
kolonie lub półkolonie teatralne dla dzieci,
do 26 czerwca 2021 r. mogą składać wnioski
o dofinansowanie zaplanowanych działań.
Inicjatorem konkursu "Lato w Teatrze" jest Instytut
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Maksymalna
kwota dotacji wynosi 40.000 zł.
Szczegóły na stronie:
http://latowteatrze.pl/konkurs_grantowy,zloz_wnios
ek.html

NOWEFIO 2021

8 marca 2021 r. rusza nabór ofert w konkursie
NOWEFIO 2021. Celem programu jest zwiększenie
zaangażowania organizacji pozarządowych oraz
obywateli w życie publiczne.
Składane projekty powinny wpisywać się w jeden
ze wskazanych przez organizatora priorytetów:
1. Mikro-inicjatywy
2. Organizacje obywatelskie na rzecz dobra
wspólnego
3. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
4.Wzmocnienie kompetencji organizacji
obywatelskich
Szczegóły na stronie:
https://www.niw.gov.pl/nowefio-2021-ogloszenie-okonkursie/

Konsultacje projektu uchwały
w sprawie zmiany nazwy
samorządowej instytucji kultury
Bielskiego Centrum Kultury
w Bielsku-Białej...
Do 9 marca 2021 r. trwają konsultacje projektu uchwały
w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji
kultury Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej
oraz wprowadzenia zmian w statutach samorządowych
instytucji kultury: Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku
Białej, Teatru Lalek "Banialuka" im. Jerzego Zitzmana
w Bielsku-Białej, Teatru Polskiego w Bielsku-Białej.

Szczegółowe informacje na temat konsultowanego
projektu uchwały znajdą Państwo na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego:
https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacjengo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmianynazwy-samorzadowej

Zachęcamy do udziału!

Konsultacje społeczne dotyczące
Regulaminu projektu
pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła
na paliwa stałe w Bielsku-Białej"
Do 15 marca 2021 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące
Regulaminu projektu pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła
na paliwa stałe w Bielsku-Białej".

Szczegółowe informacje na temat konsultowanego projektu
uchwały znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego:
https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-zmieszkancami/konsultacje-spoleczne-dotyczaceregulaminu-projektu-pn
Zachęcamy do udziału!

Konsultacje projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta
Bielska-Białej na 2021 r.
Do 17 marca 2021 r. trwają konsultacje z organizacjami
pozarządowymi dotyczące zmienionego projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 r.
Szczegółowe informacje na temat konsultowanego projektu
uchwały znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego:
https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacjengo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjeciaprogramu-opieki-nad-0
Zachęcamy do udziału!

Co w COPie piszczało...

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w związku
z epidemią koronawirusa CENTRUM ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH w Bielsku-Białej wprowadziło, aż
do odwołania dodatkowe środki ostrożności.
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, 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

