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INTERREG V-A Republika Czeska –
Polska 2014-2020
Trwa nabór polsko-czeskich mikroprojektów
do Programu INTERREG V-A Republika
Czeska – Polska 2014-2020.

"TO(działa)MY"
EtnoPolska 2021
Niepodległa 2021
Konkurs MRiPS "Od zależności
ku samodzielności"
Konkurs grantowy "Razem
możemy więcej!"
Program INTERREG V-A
Republika Czeska – Polska
2014-2020
Aktywni+
"Nowoczesny Senior - przewodnik
po cyfrowym świecie"

Szczegóły w dalszej części Newslettera...

Co w COPie piszczało...

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

Warsztaty online
"Kryzysowy Inspirator"

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach online
organizowanych przez Fundację Rzecz Społeczna:
- Facylitacja procesów grupowych online (16-17.01.2021)
- Podtrzymywanie motywacji i zaangażowania
uczestników w warunkach mieszanych (07.02.2021)
- Prowadzenie kampanii obywatelskich z wykorzystaniem
narzędzi online (27-28.02.2021)
Projekt dofinansowany jest w ramach programu "Fundusz
Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw
Obywatelskich 2020", utworzonego przez PolskoAmerykańską Fundację Wolności i realizowanego przez
Fundację Edukacja dla Demokracji.
Zapisów można dokonywać poprzez formularz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQgrXC1G814E
DXR4il50kTJREjAne7gGlLvGP6kXuqeq1J7w/viewform

Konkurs grantowy
"TO(działa)MY"

Do 15 stycznia 2021 r. trwa nabór ofert w konkursie
grantowym organizowanym przez Fundację
Santander.
Projekt powinien dotyczyć jednej z trzech dziedzin:
- ekologia i ochrona środowiska;
- zdrowie i sport;
- edukacja i kultura.
Więcej szczegółów na stronie:
https://fundacja.santander.pl/2020/11/02/ruszakonkurs-grantowy-todzialamy/

EtnoPolska 2021

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków
o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska
2021. Program zakłada dofinansowanie zadań
wzmacniających tożsamość kulturową
i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym
i regionalnym.
Nabór wniosków trwa do 18 stycznia 2021 r.
Szczegóły na stronie:
https://www.nck.pl/dotacje-istypendia/dotacje/programy-dotacyjnenck/etnopolska/aktualnosci/nabor-2021

Niepodległa 2021

Biuro Programu "Niepodległa" ogłosiło nabór
wniosków na dofinansowanie wydarzeń związanych
z rocznicą odzyskania niepodległości
i odbudową polskiej państwowości.
Nabór ofert trwa do 18 stycznia 2021 r.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami
konkursu pod linkiem:
https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=15114

Konkurs MRiPS
"Od zależności ku samodzielności"
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła
konkurs "Od zależności ku samodzielności".
Dotację można uzyskać na realizację działań
w ramach następujących Modułów:
I. WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI
II. SAMOPOMOC
III. UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI
NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA
IV. INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ
Nabór wniosków trwa do 22 stycznia 2021 r.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami
konkursu pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-odzaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2023

Konkurs grantowy
"Razem możemy więcej!"

DOZ Fundacja zaprasza do składania ofert
w konkursie grantowym "Razem możemy więcej!".
Dofinansowane zostaną projekty mające na celu
wsparcie osób najbardziej potrzebujących
i uświadomienie problemu braku dostępu do leków
i wyrobów medycznych.
Nabór wniosków trwa do 31 stycznia 2021 r.
Szczegóły na stronie internetowej:
https://dozfundacja.pl/aktualnosci/ruszyl-ixkonkurs-grantowy-razem-mozemy-wiecej

Program INTERREG V-A
Republika Czeska – Polska
2014-2020
Ogłoszono ciągły/otwarty nabór wniosków
o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów
Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu
INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
2014-2020.
Dofinansowane będą wszystkie typy mikroprojektów,
w dwóch osiach priorytetowych:
Osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego
i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia;
Osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji
i społeczności.
Termin składania wniosków upływa 18 lutego 2021 r.
Szczegóły na stronie:
http://www.euroregion-beskidy.pl/2020/12/14/xiii-naborpolsko-czeskich-mikroprojektow-do-18-02-2021/

Aktywni+

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
przeznaczyło 200 mln zł na nowy wieloletni
program dedykowany seniorom.
Głównym celem rządowego programu „Aktywni+”
jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych
we wszystkich dziedzinach życia społecznego.
Nabór ofert do programu rozpocznie się już
niebawem (wg zapowiedzi Ministerstwa na początku 2021 roku).
Więcej informacji na temat Programu Aktywni+
znajda Państwo na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/aktywniministerstwo-oglasza-nowy-program-dla-seniorow

"Nowoczesny Senior przewodnik po cyfrowym świecie"
Fundacja Digital Poland zajmuje się rozpowszechnianiem
w społeczeństwie wiedzy na temat nowych technologii
i cyfryzacji. Swoje wsparcie kieruje szczególnie do
seniorów, dla których został przygotowany podręcznik
„Nowoczesny Senior - przewodnik po cyfrowym świecie”.
Publikacja składa się z ośmiu rozdziałów. Jest napisana
prostym językiem, tak aby wszelkiego rodzaju opisy, czy
instrukcje były zrozumiałe dla osób, które do tej pory
rzadko albo w ogóle nie korzystały z sieci. Ponadto, treści
są uzupełnione o grafiki – co sprawi, że obsługa takich
urządzeń jak smartfon, tablet czy laptop nie będzie
stanowić problemu dla osób starszych.
Darmowy przewodnik dostępny jest pod adresem:
https://www.digitalpoland.org/assets/publications/nowoczes
ny-senior/nowoczesny-senior-przewodnik-po-cyfrowymswiecie.pdf
Zachęcamy do przeglądania i przekazywania przewodnika
osobom starszym w swoim otoczeniu.

Co w COPie piszczało...

W grudniu 2020 r. Centrum Organizacji
Pozarządowych przygotowało dwa szkolenia dla
przedstawicieli NGO, prowadzone przez eksperta
z dziedziny księgowości z wieloletnim
doświadczeniem w III sektorze:
- „ KSIĘGOWOŚĆ – ZAMKNIĘCIE ROKU,
SPRAWOZDAWCZOŚĆ W NGO”
- „STOSOWANIE PRZEPISÓW TARCZ
ANTYKRYZYSOWYCH W NGO W UJĘCIU
KSIĘGOWYM I PODATKOWYM.”
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną
oba szkolenia zostały zrealizowane w formie zdalnej.

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

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

