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Otwarty konkurs ofert
promocja i organizacja wolontariatu - I edycja
Głównym celem konkursu jest promocja idei
wolontariatu oraz zwiększenie aktywności
społecznej mieszkańców.

„Po pierwsze Rodzina!” –
II tura

Zachęcamy do aplikowania w konkursie!

TO(DZIAŁA)MY!
Inkubator Innowacji
Społecznych
Konsultacje społeczne
NOWEFIO - konsultacje
społeczne
1% podatku - rekordowa kwota
przekazana przez bielszczan
dla OPP
Człowiek Bez Barier
Aktywny Senior Roku 2020
„JURA SENIOR FESTIVAL” PORĘBA 2020
Co w COPie piszczało...

Szczegóły w dalszej części Newslettera...

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

Otwarty konkurs ofert promocja i organizacja wolontariatu
- I edycja
Konkurs obejmuje następujące zadanie:
„Promocja wolontariatu”.
Cele zadania:
1)Promocja idei wolontariatu wśród mieszkańców
Bielska-Białej;
2)Zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców
Bielska-Białej poprzez propagowanie wolontariatu;
Termin składania ofert upływa 25 września 2020 r.
Pełną treść ogłoszenia konkursowego znajdą
Państwo w BIP:
https://bip.um.bielsko.pl/a,75952,ogloszenieotwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadaniapublicznego-w-2020-r-z-zakresu-promocji-i-.html

„Po pierwsze Rodzina!” – II tura
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty
konkurs ofert na projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe
na rzecz rodziny.
W ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina!” – II tura
dofinansowane zostaną organizacje pozarządowe,
które do 17 września zaproponują najlepsze inicjatywy.
Szczegóły na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-po-pierwsze-rodzina--iitura-nowa-szansa-na-dofinansowanie?
fbclid=IwAR3s8dBtY7bY2oua9Vi57nbwPI99LqVs36icXwa4l8x0zl8o
Wgtkny6e5lM

TO(DZIAŁA)MY!

„TO(działa)MY!” – projekt edukacyjno-społeczny UNICEF
Polska i Fundacji Santander Bank Polska.
Projekt kierowany jest do wszystkich nauczycieli
pracujących z uczniami, począwszy od 4 klasy szkoły
podstawowej. Jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę
podejmowania inicjatyw, które mają na celu inspirowanie
dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy
tradycyjnej edukacji.
Termin rejestracji upływa 25 września 2020 r.
Szczegóły na stronie internetowej:
https://www.unicef.pl/nmaction/akcja_szkolna/todzialamy/2
27

Inkubator Innowacji Społecznych

Inkubator Wielkich Jutra ogłasza kolejny nabór
pomysłów na Innowacje Społeczne - grant
50.000,00 zł. Tematem przewodnim działań
Inkubatora jest DOSTĘPNOŚĆ +.

Nabór wniosków trwa do 12 października 2020 r.

Szczegóły na stronie internetowej:
http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/

Do 4 września 2020 r. trwają konsultacje społeczne projektu
uchwały w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta
Bielska-Białej.
Swoje uwagi i sugestie mogą Państwo kierować:
- 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 udziału !

NOWEFIO - konsultacje
społeczne

Trwają konsultacje społeczne dotyczące Programu NOWEFIO na lata
2021-2030.
Zachęcamy do zapoznania się z nowym projektem programu
i zgłaszania uwag. Konsultacje trwają do 28 września 2020 r.
Szczegóły na stronie internetowej: https://niw.gov.pl/wicepremierglinski-zapowiada-nowe-fio-z-wiekszym-budzetem-ruszajakonsultacje-programu/

Dzięki hojności bielszczan organizacje pożytku publicznego
otrzymały wsparcie z 1% podatku na rekordową kwotę blisko
5,2 mln zł. To jeden z lepszych wyników pod względem kwoty
w województwie śląskim!
Ponadto wynik w całym naszym województwie jest wyższy
w stosunku do roku poprzedniego o prawie 7 mln zł. Szczegółowe
informacje na ten temat podaje Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach.
Bardzo cieszymy się, że kampania promująca 1% organizowana
przez Stowarzyszenie Kozianki we współpracy z Urzędem Miejskim
oraz Gemini Park przyczyniła się do tego wyniku. Nadal będziemy
uświadamiać bielszczanom, jak ważna jest decyzja o przekazaniu
swojego 1% i mamy nadzieję, że wynik przyszłoroczny będzie jeszcze
lepszy!

Człowiek Bez Barier

Integracja już po raz 18. rozpoczyna poszukiwania osób
z niepełnosprawnością, które są aktywne na różnych polach,
ale też bezinteresownie pomagają innym i mogą być wzorem
do naśladowania.
Kandydata do konkursu „Człowiek bez barier 2020” może
zgłosić każdy. Termin naboru zgłoszeń upływa
28 września 2020 r.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1161475

Aktywny Senior Roku 2020

Celem plebiscytu 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, 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.
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej czeka na zgłoszenia do 11 września br.
Regulamin plebiscytu wraz z formularzem w wersji edytowalnej
oraz pozostałymi wymaganymi dokumentami można pobrać ze
strony internetowej: https://ms.bielskobiala.pl/aktualnosci/1/aktywny-senior-roku-2020

„JURA SENIOR FESTIVAL”
- PORĘBA 2020
Wojewódzki Festiwal Piosenki dla Seniorów – Poręba 2020.
Festiwal skierowany jest do Seniorów mieszkających na terenie
województwa śląskiego.
W festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety i zespoły.
(Wiek 50+).Warunkiem udziału jest:
1. Wysłanie karty zgłoszenia.
2. Wysłanie zdjęcia uczestnika
3. Wysłanie nagranego filmiku z prezentacją muzyczną. Jakość
nagrania nie może podlegać obróbce studyjnej.
Komplet materiałów zgłoszeniowych należy wysłać poprzez serwer
zewnętrzny www.wetransfer.com na adres e-mail:
stowarzyszeniestudioart@gmail.com do dnia 10.09.2020r.,
do godz 23.59
Więcej informacji na stronie internetowej UM Poręba:
https://glosseniora.pl/2020/08/11/jura-senior-festival-poreba-2020/

Co w COPie piszczało...

W sierpniu z zachowaniem wszelkich koniecznych
obostrzeń sanitarnych odbywały się:
- spotkania seniorów PZERI - każda środa miesiąca
- spotkania diabetyków - każdy czwartek miesiąca
Gościliśmy w COPie również Stowarzyszenie Ofiar
Wojny oraz Stowarzyszenie Latawiec - koordynatora
projektu dla młodzieży "Akademia Liderów XXI w."
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

