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Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia
się w przygotowanie dokumentu, którego treść
określi zakres i zasady współdziałania Miasta
z sektorem pozarządowym w Bielsku-Białej
w przyszłym roku.
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Moje miejsce na Ziemi "- druga
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Plebiscyt Aktywny Senior 2019
Co w COPie piszczało...

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

Zaproszenie do współtworzenia
Programu współpracy Miasta
Bielska-Białej z organizacjami
pozarządowymi na 2020 rok
Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem projektu
uchwały Rady Miejskiej w sprawie „Programu współpracy Miasta
Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2020 rok”.
Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać za pomocą formularza
dostępnego na stronie:
https://um.bielsko.pl/portal/downloadLink.html?
file_id=13979&pid=820
Formularz można dostarczyć:
- osobiście do Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi (pl. Ratuszowy 6, I piętro, p. 106)
- e-mailem na adres: ngo@bielsko-biala.pl;
faxem: nr 33/ 49 71 630.
Czekamy na Państwa propozycje do dnia 14 sierpnia br.

Kursy doszkalające dla
doradców obywatelskich

Związek Biur Porad Obywatelskich zaprasza doradczynie
i doradców obywatelskich do udziału w kursach
doszkalających.
Związek Biur Porad Obywatelskich (ZBPO) oferuje
doradczyniom i doradcom obywatelskim możliwość
uczestniczenia w kursie doszkalającym i jednocześnie
realizację obowiązku wynikającego z ustawy o nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej (art. 11 ust. 2) – odbycia corocznego,
minimum 8-godzinnego kursu doszkalającego z zakresu
praktycznych aspektów związanych ze świadczeniem
poradnictwa obywatelskiego, w tym dotyczących
poszczególnych jego dziedzin, tj. spraw mieszkaniowych,
zadłużeniowych, związanych z zabezpieczeniem społecznym.
Zajęcia realizowane są w sierpniu i na początku września
br. w trzech ośrodkach - Warszawie, Gdyni, Rudzie Śląskiej.
Szczegóły w linku:
http://zbpo.org.pl/szkolenia/

Otwarty Konkurs Ofert Programowanie Komputerowe
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza otwarty konkurs
ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój
techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej - I edycja.
Konkurs obejmuje zadanie: "Upowszechnianie wśród
młodzieży szkolnej umiejętności programowania
komputerowego".
Termin składania ofert upływa
12 sierpnia 2019 r. o godz. 15:30.
Pełna treść konkursu oraz dodatkowe informacje
dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,72007.html

Otwarty Konkurs Ofert Projektowanie i Druk 3d
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza otwarty konkurs
ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój
techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej - II edycja.

Konkurs obejmuje zadanie: "Upowszechnianie wśród
młodzieży szkolnej podstaw projektowania i druku 3d".
Termin składania ofert upływa 12 sierpnia 2019 r.
o godz. 15:30.

Pełna treść konkursu oraz dodatkowe informacje
dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,72027.html

Otwarty Konkurs Ofert Polityka Społeczna XII edycja
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza otwarty konkurs
ofert z zakresu polityki społecznej - XII edycja.

Konkurs obejmuje zadanie: "Usługi asystenckie dla osób
z niepełnosprawnościami".
Termin składania ofert upływa 16 sierpnia 2019 r.
o godz. 15:00.

Pełna treść konkursu oraz dodatkowe informacje dostępne
w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,72113.html

Otwarty Konkurs Ofert Polityka Społeczna XIII edycja
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza otwarty konkurs
ofert z zakresu polityki społecznej - XIII edycja.
Konkurs obejmuje zadanie: "Przeprowadzenie badań
diagnozujących picie alkoholu i używanie substancji
psychoaktywnych przez młodzież szkolną zgodnie
z metodologią badań ESPAD oraz rozszerzenie
kwestionariusza ankiety o zagadnienia z zakresu
używania przez młodzież e-papierosów, napojów
energetycznych oraz rozpowszechnienia zjawiska
cyberprzemocy i mowy nienawiści".
Termin składania ofert upływa 19 sierpnia 2019 r.
o godz. 15:30.
Pełna treść konkursu oraz dodatkowe informacje
dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,72147.html

Konkurs "Fundacja
PZU z Kulturą"

Fundacja PZU organizuje konkurs dotacyjny, którego celem
jest zwiększenie dostępności szeroko pojętej kultury dla dzieci
i młodzieży.
Dofinansowane mogą zostać projekty trwające 6 miesięcy
(1.10.2019-31.03.2020). Maksymalna kwota dotacji dla jednego
projektu to 15.000 zł.
Nabór wniosków trwa do 30 sierpnia 2019 r.

Więcej informacji dostępnych na stronie:
http://fundacjapzu.pl/_files/news/868/Regulamin_konkursu_d
otacyjnego_PZK_2019_OSTATECZNY.pdf

Europa Dla Obywateli
Trwa nabór wniosków do programu Unii Europejskiej - Europa Dla
Obywateli. Ma on na celu wsparcie m.in. organizacji pozarządowych
działających w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury
i edukacji w realizacji projektów w tematyce obywatelstwa
europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego
i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.
Do 2 września do godz. 15:00 można składać wnioski na projekty
w ramach działań:
- Działanie 2.1. partnerstwo miast,
- Działanie 2.2. sieci miast oraz
- Działanie 2.3. Projekty Społeczeństwa Obywatelskiego

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora:
https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/

"Moje miejsce na Ziemi "- druga
edycja programu
Fundacji "Orlen Dar-Serca"
Fundacja "Orlen Dar-Serca" ogłasza kolejną edycję
programu "Moje miejsce na Ziemi". Do programu można
zgłaszać projekty związane z: ekologią, sportem,
promocją zdrowego trybu życia, przeciwdziałaniem
wykluczeniu, bezpieczeństwem, edukacją, zachowaniem
dziedzictwa historycznego oraz kulturą i sztuką.
Łączna suma przeznaczona na dofinansowanie
projektów wynosi 2.000.000 zł.
Oferty można zgłaszać do 9 września 2019 r.
Więcej informacji na stronie internetowej:
https://witrynawiejska.org.pl/stronaglowna/fundusze/item/51261-pkn-orlen-wesprze-lokalneinicjatywy-spoleczne-w-ramach-programu-moje-miejscena-ziemi

Konkurs "Adamed dla
Seniora"

Do 15 września trwa nabór wniosków do konkursu
organizowanego przez firmę Adamed. Dofinansowane
mogą zostać projekty, których celem jest zaktywizowanie
lokalnej grupy seniorów i zachęcenie ich do spędzania
czasu w sposób aktywny.
Pula przeznaczona na nagrody to 20.000 zł. Dotacje na
poszczególne projekty mogą wynosić od 2.000
do 10.000 zł

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://stories.prowly.com/65770-masz-pomysl-naprojekt-dla-seniorow-zglos-go-i-zdobadz-grant-na-jegorealizacje

Śląskie Dla Seniora - Dotacje
w trybie małych grantów

Nabór trwa do 31 października 2019 r.
Więcej informacji na stronie internetowej organizatora:
https://seniorzy.rops-katowice.pl/ogloszenie-o-mozliwosci-ubiegania-sie-odofinansowywanie-ofert-z-zakresu-polityki-senioralnej-w-trybiepozakonkursowym/

Zbiórka żywności dla osób
starszych i samotnych
10 sierpnia br. w Hipermarkecie Auchan w Bielsku-Białej
(przy ul. Boh. Monte Cassino) Fundacja Aktywności
Społecznej Złote Łany organizuje zbiórkę żywności
(dla osób starszych i samotnych, głównie mieszkańców
osiedla Złote Łany).
W związku z tym wydarzeniem fundacja poszukuje
wolontariuszy do pomocy. Rolą wolontariusza jest
zachęcanie klientów sklepu do wzięcia udziału
w zbiórce, informowanie o celu zbiórki i przyjmowanie
produktów spożywczych od ofiarodawców. Wolontariusze
działają w trzech 3-godzinnych "zmianach". Można się
zgłaszać do pomocy w godzinach : 9:00-12:00,
12:00-15:00, 15:00-19:00.
Szczegóły wydarzenia w linku
https://www.facebook.com/events/584938822035465/

Plebiscyt
Aktywny Senior 2019

Miasto Bielsko-Biała jest organizatorem Plebiscytu
„Aktywny „Senior Roku 2019”, którego celem jest
promowanie i wyróżnienie osób starszych, które odznaczają
się aktywnością społeczną, przełamują stereotypy dotyczące
osób starszych i mogą stać się wzorem do naśladowania dla
innych osób.
Do Plebiscytu może zostać zgłoszona osoba w wieku co
najmniej 60 lat, zamieszkała w Bielsku-Białej
i zaangażowana w działalność społeczną na terenie miasta
Bielska-Białej, która wyróżnia się aktywną postawą
i bezinteresownym działaniem na rzecz innych osób oraz
jest otwarta na współpracę, zwłaszcza międzypokoleniową.
Kandydata do Plebiscytu może zgłosić osoba fizyczna, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej; w terminie do 10 września 2019 r.

Więcej informacji na stronie internetowej
https://ps.um.bielsko.pl/aktualnosc-6470zaproszenie_do_udzialu_w_plebiscycie.html

Co w COPie piszczało...

Mimo przerwy wakacyjnej organizacje kontynuują
swoje spotkania w Centrum Organizacji
Pozarządowych, między innymi: Fundacja Muuve,
oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, oddział Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków oraz Stowarzyszenie Ofiar Wojny.
Organizacje korzystają również z doradztwa oraz
wsparcia eksperta w zakresie tematyki związanej
z funkcjonowaniem III sektora.

Przypominamy, że czwartkowe dyżury Rady Seniorów na
okres wakacji zostały zawieszone.

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

