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

Otwarty Konkurs Ofert Piknik Organizacji Pozarządowych
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza otwarty konkurs
ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych - I edycja.
Konkurs obejmuje zadanie: "Organizacja Pikniku
Organizacji Pozarządowych".
Termin składania ofert upływa
20 września 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,72299.html

Otwarty Konkurs Ofert Kultura Fizyczna
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza otwarty konkurs
ofert z zakresu kultury fizycznej - III edycja.
Konkurs obejmuje zadanie: "Zapewnienie przez
specjalistyczne stowarzyszenia, w dziedzinie sportu
i rekreacji, bezpieczeństwa osób przebywających
w górach na terenie miasta Bielska-Białej".
Termin składania ofert upływa
20 września 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,72370.html

Otwarty Konkurs Ofert MON
"Z historią oręża polskiego,
tradycją i kulturą w tle "
Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty
Konkurs Ofert pn. "Z historią oręża polskiego,
tradycją i kulturą w tle".
Składane do konkursu oferty powinny obejmować
realizację działań i programów o charakterze
patriotyczno-edukacyjnym (np. wystawy, debaty,
konkursy), patriotyczno-sportowym oraz
patriotyczno-kulturalnym.
Oferty należy składać do 6 września 2019 r.
Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/obronanarodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew092019wddekid

Ścieżki współpracy - granty na
współpracę międzynarodową

Wszystkie podmioty realizujące projekty
z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą
ubiegać się o granty nawet do 100 tys. złotych na
rozszerzenie swoich krajowych projektów
o komponent współpracy międzynarodowej.

Zgłoszenia do pierwszego etapu projektu trwają
do 9 września 2019 r.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.sciezkiwspolpracy.pl/o-projekcie/

Otwarty Konkurs Ofert MON
"Świąteczne wsparcie dla
kombatantów"
Minister Obrony Narodowej Ogłosił Otwarty Konkurs ofert na
wsparcie realizacji zadania pn. "Świąteczne wsparcie dla
kombatantów".
Nabór ofert trwa do 16 września 2019 do godz. 16:15.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkursofert-nr-ew-112019wddekid

Konkurs dotacyjny
"Rozmowa mimo różnic"

Fundusz Obywatelski poszukuje inicjatyw stwarzających
przestrzeń i rozwijających kompetencje do rozmowy mimo
różnic.
W ramach projektu bardzo istotne jest dążenie do budowania
kultury dialogu oraz angażowanie do rozmowy o ważnych
sprawach publicznych ludzi o przeciwstawnych opiniach.
Nabór wniosków trwa do 26 września 2019 r. do godz. 14:00.

Więcej informacji dostępnych na stronie:
https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe

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

Konkurs Wojewody
Aktywny Senior 2019
Wojewoda Śląski ogłosił 3 edycję konkursu pn. "Aktywny
senior".Celem Konkursu jest wyróżnienie Seniorek
i Seniorów podejmujących działania na rzecz środowiska
osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej
w województwie śląskim. Kandydaci powinni mieć
ukończone 60 lat.
Zgłoszeń konkursowych dokonywać należy
do 16 września 2019 roku.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/najaktywniejs
zy-senior-w-wojewodztwie-poszukiwany-1?
fbclid=IwAR0hCl6AsSMTSbG0iurV9RMGJ9tl8MoAoC0Hz
LYlwywRFyrlTVmwH0tKpUk

Konferencja Inaugurująca cykl
spotkań dla seniorów - 5.09.2019
Stowarzyszenie Eco Drive zaprasza wszystkich seniorów
na konferencję inaugurującą cykl spotkań i wykładów
dla osób starszych.
W programie:
- Wykład mgr. Romana Walusia - eksperta
ds. bezpieczeństwa publicznego, pt.: "Niebezpieczeństwa
czyhające na seniorów".
- Przedstawienie Projektu "Akademia Bezpiecznego
Seniora" przez Magdalenę Opalską - animatora
społecznego.
- Prelekcja asp. szt. policji Rafała Kobyłeckiego specjalisty ds. profilaktyki, pn."Metody działania
przestępców".
Konferencja będzie miała miejsce w siedzibie Centrum
Organizacji Pozarządowych przy pl. Opatrzności
Bożej 18, 05.09.2019 r. od godz. 13:00.

Co w COPie piszczało...

Organizacje kontynuują swoje spotkania w Centrum
Organizacji Pozarządowych.
W sierpniu mieliśmy przyjemność gościć
uczestników walnego zgromadzenia Stowarzyszenia
Ofiar Wojny, a także Fundację Muuve wraz
z uczestnikami warsztatów prowadzonych przez
przedstawicieli Fundacji.
W każdą środę swoje spotkania realizuje jedno
z kół Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów. W każdy czwartek dyżury pełni oddział
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, a w pierwszy
wtorek miesiąca Stowarzyszenie Ofiar Wojny.
Organizacje korzystają również z doradztwa oraz
wsparcia eksperta w zakresie tematyki związanej
z funkcjonowaniem III sektora.

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

