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Już JUTRO - 9 stycznia o godz. 16:00 w sali sesyjnej
Urzędu Miejskiego bielskie organizacje pozarządowe
wybiorą swoich reprezentantów do Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Z 10 kandydatów w drodze
głosowania zostanie wyłonionych 6 osób, które będą
zasiadać w Radzie, będącej organem konsultacyjnym
i opiniodawczym Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
Głosować może każda organizacja mająca swoją siedzibę
w Bielsku-Białej. Każdy głos ma znaczenie!
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Szczegóły w dalszej części Newslettera...

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

Zebranie bielskich organizacji
pozarządowych
Serdecznie zapraszamy na Zebranie Organizacji Pozarządowych, w trakcie którego
nastąpi prezentacja kandydatów oraz głosowanie na członków Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej. Zebranie odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020r.,
(czwartek) o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1.
Zwracamy w szczególności uwagę na fakt, że:
· w głosowaniu może brać udział organizacja - mająca siedzibę na terenie
Bielska-Białej - bez względu na fakt, czy zgłosiła swojego kandydata do Rady Pożytku;
· głosowanie odbywa się w trybie tajnym za pomocą kart do głosowania;
· uczestnicząca w zebraniu organizacja może być reprezentowana podczas wyborów
tylko przez jedną osobę upoważnioną przez swoje władze - osoba ta może
reprezentować tylko jedną organizację.
Prosimy pamiętać, aby osoba reprezentująca organizację posiadała upoważnienie do jej
reprezentowania (zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku do Komunikatu
Prezydenta Miasta) – w przypadku jego braku, karta do głosowania nie zostanie
wydana. Komunikat Prezydenta wraz z załącznikami dostępny jest w BIP:
https://bip.um.bielsko.pl/a,73548,komunikat-prezydenta-miasta-bielska-bialejogloszenie-listy-kandydatow-na-czlonkow-rady-dzialalnosci.html
Przypominamy, że Rada Działalności Pożytku Publicznego
w Bielsku-Białej jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Prezydenta.
Powoływana jest na 3 letnią kadencję, a w jej skład wchodzi 6 przedstawicieli sektora
pozarządowego, 3 przedstawicieli Rady Miejskiej oraz 3 przedstawicieli Prezydenta
Miasta Bielska-Białej. Do zadań Rady Pożytku należy m.in. opiniowanie programów
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdań z realizacji tego
programu.
Raz jeszcze zapraszamy do udziału w zebraniu, podczas którego przedstawiciele
bielskiego sektora pozarządowego zadecydują, kto będzie ich reprezentantem
w Radzie Działalności Pożytku Publicznego na kolejną kadencję !

Powołanie Komisji Konkursowych
do opiniowania ofert
Nadal czekamy na Państwa zgłoszenia do Komisji
Konkursowych opiniujących oferty w Otwartych Konkursach
Ofert. Jest to ciekawe doświadczenie, dzięki któremu mogą
Państwo uczestniczyć w procesie oceny ofert składanych
w Konkursach, opiniować je według własnego uznania, ale
również zyskać możliwość zgłębienia tajników, tego w jaki
sposób napisać swoją własną ofertę, tak by była oceniona jak
najlepiej.
Zgłoszeń należy dokonywać poprzez złożenie wypełnionego "Formularza
zgłoszeniowego członka Komisji Konkursowej wskazanego przez
organizację pozarządową" w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Przedsiębiorczości - Zespół ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi (p. 106) lub poprzez przesłanie skanu formularza na adres
e-mail: ngo@um.bielsko.pl
Treść wydanego komunikatu oraz wszelkie konieczne do zgłoszenia
kandydata załączniki znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/a,73376,zarzadzenie-nr-on00507662019so-wsprawie-powolania-komisji-konkursowych-do-opiniowania-ofertzlozony.html
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów!

Otwarty konkurs ofert z zakresu
polityki społecznej - VIII edycja (2020)
Konkurs obejmuje następujące zadania:
I „Aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych oraz
osób starszych”.
1. „Prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego”.
2. „Aktywizacja i integracja kombatantów oraz inwalidów wojennych”.
3. „Aktywizacja i integracja osób starszych”.
II „Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezrobotnym, bezdomnym, żyjącym
w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym”.
1. „Udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji
życiowej w szczególności z powodu bezdomności i ubóstwa”.
2. „Prowadzenie punktu wsparcia i pomocy psychospołecznej oraz podejmowanie działań
na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
III „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie
narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym”.
1. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie
narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym, w szczególności wśród
dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia dla
dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
2. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie
narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie
wsparcia i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i
członkom ich rodzin poprzez organizację wyjazdowych sesji terapeutycznych dla
pacjentów zakładów lecznictwa odwykowego.”.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym w Biuletynie
Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/a,73550,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacjezadan-publicznych-w-2020-r-z-zakresu-polityki-spol.html

Otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony
i promocji zdrowia, w tym działalności
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności
leczniczej - I edycja (2020)
Konkurs obejmuje następujące zadanie:
„Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób
z chorobą nowotworową i edukacyjnych w zakresie
profilaktyki chorób nowotworowych”.
Termin składania ofert upływa:
13 stycznia 2020 r. o godz. 15:30.
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/a,73551,ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w2020-r-z-zakresu-ochrony-i-p.html

Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej I edycja (2020)
Konkurs obejmuje następujące zadania:
I. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zespołowych grach
sportowych z zakresu: piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka
nożna dziewcząt i chłopców, piłka ręczna dziewcząt i chłopców,
koszykówka dziewcząt i chłopców”.
II. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych
z zakresu: lekkoatletyki, sportów walki (judo, ju-jitsu, karate, kickboxing, boks), narciarstwo zjazdowe, snowboard, saneczkarstwo”.
III. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych
niewyszczególnionych w zadaniach nr 1 i nr 2”.
IV. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych
i zespołowych grach sportowych prowadzone w uczniowskich
i parafialnych klubach sportowych”.
V. „Organizacja amatorskich rozgrywek ligowych o zasięgu lokalnym
w koszykówce, piłce siatkowej i piłce nożnej”.
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/a,73621,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofertna-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-2020-r-z-zakresuwspi.html

Program INTERREG V-A
Republika Czeska - Polska
2014-2020
Trwa X już edycja Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 20142020, w ramach którego dofinansowywane są mikroprojekty wpisujące się
w tematykę rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz
wspierania zatrudnienia.
Głównym celem programu jest m.in. budowanie
systemów współpracy z partnerami zagranicznymi, poprawa jakości życia,
a także wspieranie potencjału gospodarczego obszarów przygranicznych.
Organizatorami Programu INTERREG V-A Republika
Czeska - Polska 2014-2020 są Stowarzyszenie „Region Beskidy”
w Bielsku-Białej oraz Region Beskydy we Frýdku-Místku.
Szczegóły dostępne na stronie: http://www.euroregion-beskidy.pl/
Termin składania wniosków do X edycji programu
upływa z dniem 15 stycznia 2020 r.

„Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych,
odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie
kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się
językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę
o języku. O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się
samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Instytucją
zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury.
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 2 marca
do 30 października 2020 roku.
Nabór wniosków trwa do 15 stycznia 2020 roku.
Więcej informacji na stronie internetowej organizatora:
https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/ojczystydodaj-do-ulubionych/aktualnosci/nabor-ojczysty-dodaj-do-ulubionych-2020

Europa dla Obywateli

“Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje
pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione
na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury
i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa
europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego
i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.
Komponenty i działania:
> Pamięć o przeszłości Europy
projekty dotyczące wspólnej historii europejskiej, refleksji nad przyczynami
pojawienia się reżimów totalitarnych oraz upamiętniające ich ofiary;
działania promujące postawy otwartości i tolerancji. Wnioskodawcami mogą
być publiczne samorządy terytorialne/władze lokalne, NGO, instytuty
badawcze.
Nabór wniosków trwa do 4 lutego 2020 roku.
> Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie
kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.
Inicjatywy zgłaszane w tym komponencie dotyczyć mogą wpływu
na kształtowanie polityki na wszystkich jej poziomach – lokalnych
oraz unijnych.Komponent podzielono na trzy działania, odpowiadające
różnym grupom wnioskodawców, okresom realizacji, budżetowi i tematyce
realizowanych projektów.
(w Tym działanie 2.1. - Partnerstwo Miast, 2.2. Sieci Miast, 2.3. Projekty
Społeczeństwa Obywatelskiego)
Szczegółowe informacje na temat wszystkich komponentów dostępne są na
stronie organizatora:
https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/

Co w COPie piszczało...

- 3 grudnia w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło
się szkolenie dla organizacji z zakresu autoprezentacji i PR`u.
Uczestnicy warsztatów mieli okazję rozwinąć umiejętności
przygotowania prezentacji oraz budowania własnego wizerunku
podczas wystąpień publicznych.

- 10 grudnia organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury,
sztuki i dziedzictwa narodowego miały okazję spotkać się
z Naczelnikiem Wydziału Kultury i Sztuki, omówić kwestię związane
z Otwartym Konkursem ofert oraz z dalszą współpracą wydziału
z podmiotami działającymi w tej dziedzinie. Mieliśmy przyjemność
gościć wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych.

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

Co w COPie piszczało...

- 12 grudnia przedstawicielki Stowarzyszenia Pozytywne Wsparcie
W, zorganizowały konferencję "Jak żyć z uzależnionym nie tracąc
siebie". Podczas spotkania goście mieli możliwość wysłuchania
wykładów dwojga prelegentów, którzy poruszali tematykę
uzależnienia i jego wpływu na rodzinę oraz wyjścia ze
współuzależnienia. Konferencja cieszyła się dużym
zainteresowaniem. Przybyło wielu gości.
Spotkanie było dofinansowane z budżetu Miasta Bielska-Białej.

- 14 grudnia - w Centrum Handlowym Gemini Park odbył się VIII
Piknik Organizacji Pozarządowych. Brało w nim udział ponad 30
organizacji, które miały możliwość wystawienia na sprzedaż swoich
wyrobów jak również przedstawienia swojego repertuaru na scenie.
Wydarzenie organizowane było przez Stowarzyszenie Centrum
Sztuki Kontrast, we współpracy z Urzędem Miejskim (COP) oraz
Gemini Park. Dofinansowane z budżetu Miasta Bielska-Białej.

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

Co w COPie piszczało...

VIII ŚWIĄTECZNY PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
fotorelacja dostępna na naszym Facebooku @COPBielskoBiala oraz na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego:
https://www.bielsko-biala.pl/aktulanosc/viii-piknik-organizacji-pozarzadowychswiateczny-piknik-0

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

Co w COPie piszczało...

- 16 grudnia odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych z zakresu obsługi generatora eNGO, prowadzone
przez przedstawicieli Stowarzyszenia Delta Partner. Uczestnicy
mogli przypomnieć sobie jak działa aplikacja, niektórzy poznawali
generator po raz pierwszy. Mogli również zadawać pytania
ekspertom.

Kontynuujemy comiesięczny "rozkład jazdy"
z organizacjami w COPie:
każda środa miesiąca - spotkania emerytów koła PZERI
każdy czwartek miesiąca - dyżury Stowarzyszenia Diabetyków
każdy czwartek miesiąca - dyżury Rady Seniorów
trzeci czwartek miesiąca - spotkanie Bielskich Amazonek
każdy czwartek - dyżury Stowarzyszenia Pozytywne Wsparcie W
Organizacje potrzebujące wsparcia infrastrukturalnego zapraszamy
do kontaktu i rezerwacji sal w Centrum Organizacji Pozarządowych
z siedzibą przy pl. Opatrzności Bożej 18.
tel. 33/497-07-90
e-mail: cop@um.bielsko.pl
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

