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

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej zostaną
przeprowadzone w okresie od 17 sierpnia do
4 września 2020 r.
Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu
przez wszystkich mieszkańców miasta oraz organizacje
prowadzące działalność pożytku publicznego opinii,
wniosków i uwag w sprawie wyżej wymienionego projektu:
- na adres poczty elektronicznej Wydziału Spraw
Obywatelskich i Przedsiębiorczości: cop@um.bielsko.pl.
Formularze w wersji elektronicznej można pobrać na
stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje-spoleczne
- pisemnie w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,
w budynku przy pl. Ratuszowym 6, w pokoju 106,
w godzinach pracy Urzędu
Więcej informacji o konsultacjach znajdą Państwo na
stronie internetowej:
https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/konsultacje-wsprawie-konsultacji

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i poradnikami dla
NGO związanymi ze wsparciem dla sektora pozarządowego na
czas epidemii:
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/dodatkowe-wparcie-ngo
https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/
https://trzeci.org/covid-19/
https://publicystyka.ngo.pl/subwencje-z-pfr-dla-ngo-sow-wskazowki-dlaaplikujacych

Otwarty Konkurs Ofert Wkład Własny - nabór 2
„Dofinansowanie tzw. wkładu własnego wnoszonego przez
organizację do projektów realizowanych ze środków
pochodzących spoza budżetu Miasta Bielska-Białej”.
Nabór odbywa ofert odbywa się:
- do 15 września 2020 r. godz. 15.30.
Pełna treść konkursu dostępna jest w BIP:
https://bip.um.bielsko.pl/a,74532,ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznegow-2020-r-z-zakresu-dz.html

Konkurs „Ekolaury PIE 2020”
Przedłużony termin składania wniosków
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami również na stronie
Polskiej Izby Ekologii: http://www.pie.pl/ekolaury.html

Meet and Code

Celem programu Meet and Code jest wprowadzenie dzieci
i młodzieży w wieku od 8 do 24 lat w świat technologii oraz
programowania.
Projekty związane z kodowaniem należy zgłaszać do
10 września. Jedna organizacja może zgłosić wiele pomysłów
na wydarzenia. Wszystkie wydarzenia mają się odbyć
w formie online.
Termin realizacji projektu: wrzesień i październik 2020 r.
Więcej informacji na stronie:
https://meet-and-code.org/pl/pl/

Dobre Innowacje
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA
PARTNER, w partnerstwie z Zamek Cieszyn, ogłosiło pierwszy
nabór do programu: Dobre Innowacje.
Nabór potrwa do 30 września 2020.
Celem programu jest zrealizowanie innowacji i pomysłów, które
ułatwią osobom z niepełnosprawnościami albo seniorom
o ograniczonej mobilności lub percepcji codzienne, samodzielne
funkcjonowanie.
Informacje o projekcie znajdują się pod adresem:
dobreinnowacje.pl/innowacje
oraz na stronie Stowarzyszenia DELTA PARTNER:
https://deltapartner.pl/aktualnosc/ogloszenie-o-naborze-nastanowisko-opiekuna-opiekunki-inkubatora-projekt-polskadostepna-dostepnosc-do-zaprojektowania

Program LIFE

Program LIFE poświęcony jest współfinansowaniu projektów
z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego celem jest
wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony
środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także
identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów
dotyczących środowiska w tym przyrody.
Termin składania wniosków upływa
6 października 2020 r.
Kompletny wniosek należy przesłać bezpośrednio do Komisji
Europejskiej za pośrednictwem platformy eProposal.
Więcej informacji na stronie: http://nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowylife/aktualnosci/art,407,podprogram-dzialan-na-rzecz-klimatutrwa-nabor-ke-oraz-nabor-na-wspolfinansowanie-nfosigw.html

"Sportowe Wakacje z Fundacją
LOTTO"
„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” – to konkurs skierowany do
organizacji pozarządowych, powołanych do realizacji w ramach
swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie
upowszechniania sportu i kultury fizycznej.
Celem konkursu jest promowanie aktywnego wypoczynku dzieci
i młodzieży w kraju poprzez zapewnienie możliwości uczestniczenia
w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym
umacnianiu takich wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie,
patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem
przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach,
Termin składania ofert upływa 31 października 2020 r.
Więcej informacji na stronie:
https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje

Nabór wniosków o wypłatę grantów
w ramach projektu „ŚLĄSKIE
KADRY DPS vs. COVID-19”

Województwo Śląskie Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego uruchomił od 27 lipca
2020 r. nabór wniosków o udzielenie grantu na zatrudnienie
nowych realizatorów usług społecznych i zdrowotnych oraz
wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne
w DPS, w ramach projektu „Śląskie Kadry DPS vs
COVID-19”, dla Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących
na terenie województwa śląskiego.
Wszystkie informacje o projekcie „Śląskie Kadry DPS vs
COVID-19” znajdują się na stronie:
https://sk.rops-katowice.pl/?
fbclid=IwAR0ZSQcGGChNG3eOG8bSJxvowvmLxCSxX98I52r
bXNqFjnxkz-DvRSgu6Pg

Nabór zgłoszeń do X Nagrody
im. Aliny Margolis-Edelman
Nagrodę otrzymują osoby szczególnie zasłużone w działania na
rzecz dzieci. Nagroda to dowód uznania dla nich, ale też sposób
pielęgnowania pamięci o Alinie Margolis-Edelman, wybitnej lekarz
i społecznik, założycielce Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej
Fundacja Dzieci Niczyje), która całe swoje życie poświęciła pomocy
ludziom, a dzieciom w szczególności.
Kandydatami mogą być wolontariusze lub pracownicy organizacji
pozarządowych, sektora oświaty, ochrony zdrowia, opieki
społecznej, wymiaru sprawiedliwości – nauczyciele, psychologowie,
pedagodzy i edukatorzy, lekarze i pielęgniarki, asystenci społeczni,
sędziowie, policjanci, itp.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres:
nagroda@fdds.pl do 30 września 2020 roku.

Więcej informacji na stronie:
https://fdds.pl/ruszyl-nabor-zgloszen-do-jubileuszowej-xnagrody-im-aliny-margolis-edelman/

Serwis internetowy Bitwa Warszawska 1920
Biuro Programu „Niepodległa” wspólnie z Polskim Radiem S.A.
przygotowały wyjątkowy serwis internetowy poświęcony Bitwie
Warszawskiej 1920 roku. Przygotowany w formie nowoczesnej
encyklopedii multimedialnej portal nie tylko opowiada o wojnie
polsko-bolszewickiej, ale przede wszystkim pokazuje życie
Polaków, istotne wydarzenia, fakty i postaci tamtego okresu.
Do korzystania ze strony zapraszamy szczególnie szkoły, instytucje
kultury, organizacje pozarządowe oraz lokalnych pasjonatów
historii. Serwis internetowy bitwa1920.gov.pl został opracowany
wspólnie z historykami i specjalistami Polskiego Radia. Za wartość
merytoryczną portalu odpowiada prof. Grzegorz Nowik z Muzeum
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. W serwisie znalazły się
m.in. materiały z archiwów Filmoteki Narodowej – Instytutu
Audiowizualnego (FINA) i archiwów dźwiękowych Polskiego Radia.
Serwis udostępnia multimedialne plansze poświęcone
poszczególnym wydarzeniom czy postaciom, które są uzupełnione
o archiwalne zdjęcia, animacje, mapy, nagrania filmowe
i dźwiękowe.Nowy serwis jest dostępny w kilku wersjach
językowych również pod adresem www.battle1920.eu, dla ułatwienia
komunikacji dla użytkowników zagranicznych.

Co w COPie piszczało...

W lipcu z zachowaniem wszelkich koniecznych obostrzeń
sanitarnych odbywały się:
- spotkania seniorów PZERI - każda środa miesiąca
- spotkania diabetyków - każdy czwartek miesiąca
- spotkania osób niesłyszących i niedosłyszących - każdy
wtorek miesiąca
- spotkania Bielskich Amazonek - każdy trzeci czwartek
miesiąca
Gościliśmy w COPie również Stowarzyszenie Panakeja oraz
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "ADA"
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

