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

Konsultacje Programu
Współpracy na 2020 r.

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
informuje o rozpoczęciu konsultacji Programu współpracy
Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi
na 2020 rok.
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można składać
pisemnie do skrzynek znajdujących się
w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi (pl. Ratuszowy 6, I piętro, pokój 106),
w Centrum Organizacji Pozarządowych (Plac Opatrzności
Bożej 18), a także można przesyłać drogą elektroniczną na
adres e-mail: ngo@bielsko-biala.pl.
Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.um.bielsko.pl/strona-820roczny_program_wspolpracy_z.html

Konkurs PROO: Priorytet 5
- wsparcie doraźne
Celem programu jest wsparcie organizacji
pozarządowych, które znajdują się w sytuacji, mogącej
ograniczać realizację ich celów statutowych.
Organizacje mogą uzyskać wsparcie w ramach dwóch
trybów:
- "Pomoc doraźna" - wsparcie dla organizacji w trudnej
sytuacji finansowej.
- "Życie publiczne" - wsparcie dla organizacji, które
przez brak odpowiednich środków nie mogą brać udziału
w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze
ponadlokalnym.
Termin składania ofert upływa
31 października 2019 r. o godz. 15:00.
Pełna treść konkursu oraz dodatkowe informacje
dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://www.niw.gov.pl/wsparcie-dorazne-dla-organizacjipozarzadowych-startuje-priorytet-5-proo/

Enea Akademia Talentów

Celem programu jest wspieranie młodych talentów
poprzez udzielanie grantów w wysokości 10 tys. zł.
O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.
organizacje pozarządowe.
Zgłoszenia przyjmowane są w kategoriach: sport,
sztuka, nauka.
Termin składania wniosków upływa z dniem
31 października 2019 r.
Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.enea.pl/pl/akademiatalentow

CSR Masters

Firma Henkel przyzna granty na projekty
społeczne, ekologiczne lub kulturalne.
Konkurs kierowany jest do studentów do 26 roku
życia, którzy utworzą 2-4 osobowe drużyny,
w których będą realizować swój projekt.
Termin składania wniosków upływa z dniem
9 lutego 2020 r.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://csrmasters.pl/

Sukces nie zna barier

Urząd Miejski w Bielsku-Białej zaprasza do udziału
w konkursie „Sukces nie zna barier 2019”.
Celem Konkursu jest promowanie postaw osób
z niepełnosprawnością, które przełamują bariery
i stereotypy dotyczące niepełnosprawności
oraz mogą stać się wzorem do naśladowania dla
innych osób.
Kandydata do Konkursu może zgłosić osoba
fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
w terminie do dnia 31 października 2019 r.
Więcej szczegółów na stronie:
https://ps.um.bielsko.pl/

Hospicjum to też Życie

Hospicjum św. Kamila bierze udział
w ogólnopolskiej akcji "Hospicjum to też Życie",
w ramach której w dniu 19 października 2019 r.
o godz. 16:00 w siedzibie Hospicjum św. Kamila
odbędzie się spotkanie wolontariuszy hospicjum
z rodzinami i opiekunami chorych.
Spotkanie poprowadzi psycholog hospicyjny.

Co w COPie piszczało...

- 24 września w siedzibie Centrum Organizacji
Pozarządowych odbyło się bezpłatne szkolenie
pn."Alternatywne źródła finansowania organizacji
pozarządowych".

- 26 września miało miejsce kolejne już w tym
roku posiedzenie Rady Działalności Pożytku
Publicznego

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

Co w COPie piszczało...

- 26 września odbyło się także spotkanie
przedstawicieli organizacji pozarządowych
z urzędnikami poszczególnych wydziałów Urzędu
Miejskiego. Przedmiotem spotkania były prace nad
Programem współpracy miasta Bielska-Białej
z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

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

