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OOTTWWAARRTTYY  KKOONNKKUURRSS  OOFFEERRTT  ––    
KKUULLTTUURRAA  FFIIZZYYCCZZNNAA  ((IIIIII  EEDDYYCCJJAA))  
 

Informujemy, że Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłosił III edycję otwartego  

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu KULTURY  

FIZYCZNEJ. 
 

Konkurs obejmuje następujące zadania: 

I. „Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowa-

nych formach szkolenia sportowego”. 

1. ,,Upowszechnienie piłki nożnej poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach  

ligowych mężczyzn na poziomie co najmniej I Ligi". 

2. ,,Upowszechnienie piłki siatkowej i koszykówki poprzez szkolenie i udział  

w rozgrywkach szczebla centralnego". 

3. ,,Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych - rozwój fizyczny poprzez 

uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego". 

II. ,,Zapewnienie przez specjalistyczne stowarzyszenia, w dziedzinie sportu 

i rekreacji, bezpieczeństwa osób przebywających w górach na terenie  

Gminy.  
 

 termin składania ofert upływa dnia 19 lipca 2018 r. o godz. 17.00. 

 przypominamy, że warunkiem udziału Oferenta w Otwartym Konkursie Ofert 

jest złożenie oświadczenia w formularzu oferty w rubryce „Oświadczenia” 

(ostatnia strona oferty, po pkt. 15), że nie figuruje w centralnym rejestrze  

zajęć wierzytelności prowadzonym przez Wydział Dochodów Budżetowych 

Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz, że nie posiada zaległości finansowych 

wobec Miasta Bielska-Białej (w tym jego jednostek organizacyjnych), na dzień 

składania oferty.   

 zadania wskazane w pkt. I.1, I.2 oraz I.3 zlecane są do realizacji w formie 

WSPIERANIA wykonywania  zadań publicznych, natomiast zadanie określone 

w pkt. II – w formie POWIERZENIA wykonywania zadań publicznych. 

Konkursy 
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 zwracamy uwagę, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź  

złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

Szczegółowe Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Urzędu  

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: 

 http://um.bielsko.pl/strona-821-otwarte_konkursy_ofert.html 

 https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,68536.html 
 

Zachęcamy do aplikowania w konkursie ! 
 

 

OTWARTY KONKURS OFERT - POLITYKA 
SPOŁECZNA (VII EDYCJA) 
 

Informujemy, że Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłosił VII edycję otwartego  

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r. z zakresu  

POLITYKI SPOŁECZNEJ. 

 

Konkurs obejmuje następujące zadanie: 

I. „Aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób  

niepełnosprawnych oraz osób starszych”: 

     1. „Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu  

 osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne  

 do Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy”. 
 

 termin składania ofert upływa dnia 20 lipca 2018 r. o godz. 15.00. 

 konkurs przeznaczony jest dla projektów, których realizacja rozpocznie  

się 16 sierpnia 2018 roku, a zakończy 21 grudnia 2018 roku. 

 Przypominamy, że warunkiem udziału Oferenta w Otwartym Konkursie Ofert 

jest złożenie oświadczenia w formularzu oferty w rubryce „Oświadczenia” 

(ostatnia strona oferty, po pkt. 15), że nie figuruje w centralnym rejestrze  

zajęć wierzytelności prowadzonym przez Wydział Dochodów Budżetowych 

Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz, że nie posiada zaległości  

finansowych wobec Miasta Bielska-Białej (w tym jego jednostek  

organizacyjnych), na dzień składania oferty.   



 5

 zwracamy uwagę, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź  

złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Szczegółowe Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Urzędu  

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: 

 http://um.bielsko.pl/strona-821-otwarte_konkursy_ofert.html 

 https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,68597.html 
 

Zachęcamy do aplikowania w konkursie ! 
 

 

ZZOOSSTTAAŃŃ  PPRRZZYYJJAACCIIEELLEEMM  EEKKOONNOOMMIIII    
SSPPOOŁŁEECCZZNNEEJJ  ––  KKOONNKKUURRSS  
 

"Przyjaciel ekonomii społecznej 2018"  

to konkurs, którego celem jest nagradzanie  

i kształtowanie pozytywnego wizerunku 

osób zaangażowanych w promowanie i rozwój ekonomii społecznej  

w województwie śląskim. W ramach konkursu  zostanie wyłonionych 3 laureatów, 

którzy otrzymają tytuły "Przyjaciela ekonomii społecznej 2018", nagrody pieniężne 

oraz pamiątkowe dyplomy i statuetki. Do tytułu może kandydować każdy pełnoletni 

mieszkaniec województwa śląskiego, który: 

 wyraził pisemną zgodę na uczestnictwo, 

 nie podejmował działalności sprzecznej z celami i założeniami konkursu, 

 nie został laureatem poprzedniej edycji konkursu, 

 nie wchodzi w skład Komisji Konkursowej, 

 nie jest zatrudniony (powyżej 6 miesięcy) w instytucjach tworzących system 

wsparcia ekonomii społecznej (tj. podmioty wchodzące w skład Ośrodków 

Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego), które w ramach obowiąz-

ków służbowych są czynnie zaangażowane w świadczenie przedmiotowego  

wsparcia. 

Zgłoszenia można przesyłać do 14 września 2018 r. 
Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć w Serwisie Regionalnym  

Programu Województwa Śląskiego: 
 

 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zostan_przyjacielem_ekonomii_spolecznej__konkurs 
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KKOONNKKUURRSS  LLAADDYY  DD  ––  
DDAAMMAA  ZZ  NNIIEEPPEEŁŁNNOOSSPPRRAAWWNNOOŚŚCCIIĄĄ  
 

 

Informujemy, że rozpoczęła się 16 edycja konkursu Lady D – Dama z niepełno-

sprawnością organizowanego przez Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego –  

Pana Marka Plury. 

 

Celem konkursu jest promocja aktywności niepełnosprawnych kobiet, zwiększenie 

świadomości społecznej na temat wkładu kobiet z niepełnosprawnością w rozwój 

gospodarczy i społeczny. 

Konkurs skierowany jest do osób i organizacji z województwa śląskiego. 

 

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego kandyda-

tek. Formularz należy przekazać pocztą elektroniczna na adres:  

marek.plura-office@ep.europa.eu  

 

lub pocztą tradycyjną na adres: 

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Marka Plury w Brukseli 

ul. Ceglana 4a, 

40-514 Katowice 
 

Formularze można nadsyłać do 31 października 2018 r. (decyduje data 

wpływu zgłoszenia do Biura). 

 

Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest  

na stronie: 

 www.plura.pl 

 http://plura.pl/nowa-edycja-konkursu-lady-d/ 
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RRUUSSZZAAMMYY  ZZ  PPRROOGGRRAAMMEEMM  WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCYY  
NNAA  22001199  RR..    
Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału 

w pracach nad tworzeniem projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie „Programu 

współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz  

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.  

Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu,  

którego treść określi zakres i zasady współdziałania Miasta z sektorem  

pozarządowym w   Bielsku-Białej w przyszłym roku.  

Prosimy o wnoszenie propozycji w oparciu o treść Programu współpracy na 2018 r.  

Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać za pomocą formularza „Propozycje  

do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.”, który wraz  

z Programem na rok bieżący znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta  

w Bielsku-Białej: 

 https://um.bielsko.pl/strona-820-roczny_program_wspolpracy_z.html 
 

Formularz można dostarczyć: 

 osobiście do Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  

(pl. Ratuszowy 6, I piętro, p. 106) 

 e-mailem  na adres:  ngo@bielsko-biala.pl; 

 faxem: nr 33/ 49 71 630. 

Czekamy na Państwa propozycje do dnia 3 sierpnia br.  Po ich zebraniu i analizie 

zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Programu  

współpracy na 2019 r.,  który poddany będzie konsultacjom zgodnie z uchwałą  

NR LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r.  

w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących  

działalności statutowej tych organizacji. 

  

Informacje 
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RODO W ORGANIZACJACH 
POZARZĄDOWYCH 
 
  

Począwszy od 25 maja 2018 r.  

zaczynają obowiązywać przepisy RODO, 

czyli europejskie ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych osobowych (Rozporzą-

dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych  

osobowych i w sprawie swobodnego  

przepływu takich danych oraz uchylenia  

dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Praktycznie każda organi-

zacja zbiera dane osobowe, dlatego przepisy te dotyczą także tych podmiotów.  

 

Zachęcamy do zapoznania się artykułami na ten temat, które  

dostępne są m.in. w portalu organizacji pozarządowych 

www.ngo.pl. Również na stronie internetowej Urzędu Ochrony  

Danych Osobowych można znaleźć szereg ważnych  

informacji dotyczących sektora pozarządowego: 

https://uodo.gov.pl/pl/12/26. W ramach kampanii  

informacyjno-edukacyjnej dla organizacji pozarządowych „Gotowi 

na RODO” https://rodo.niw.gov.pl/ powstała bezpłatna  

publikacja, której celem jest przybliżenie zagadnień ochrony  

danych osobowych w praktyce sektora pozarządowego  

ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków, jakie na mocy  

nowych przepisów nałożone zostały na organizacje.  Publikacja dostępna jest on-line  

pod adresem: https://uodo.gov.pl/data/filemanager_pl/641.pdf 
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ZWIĘKSZENIE BUDŻETU NARODOWEGO 
INSTYTUTU WOLNOŚCI 
 
Narodowy Instytut Wolności jest instytucją właściwą  

w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa  

obywatelskiego, a także działalności pożytku  

publicznego i wolontariatu, w zakresie określonym  

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  

pożytku publicznego i o wolontariacie. Jego zadaniem jest 

zarządzanie programami wsparcia rozwoju  

społeczeństwa obywatelskiego oraz gromadzenie  

i analizowanie danych ze wszystkich obszarów współpracy administracji państwowej  

z sektorem obywatelskim. 

 

W Sejmie została przegłosowana nowelizacja ustawy o Narodowym Instytucie  

Wolności, według której zwiększyła się kwota finansowania, jakie NIW ma otrzymać 

na swoje działania. Maksymalny limit finansowania na lata 2017-2026 określony  

jest w art. 46 Ustawy o Narodowym Instytucie Wolności. Limit ten wzrośnie  

z 65 milionów do 387 milionów. 

 

Uzasadnienie projektu, jako tło do zwiększenia wydatków budżetowych opisuje plany 

dotyczące rządowych programów skierowanych do społeczeństwa obywatelskiego. 

Wymienia się trzy programy:  

 Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich „PRO” 

 Program Rozwoju Harcerstwa 

 Program Rozwoju Wolontariatu „Korpus Solidarności”  

Jako czwarty - „w przygotowaniu” - wymieniany jest program Wsparcia  

Uniwersytetów Ludowych.  

 

Więcej informacji na stronie:  

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2180774.html 
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KONSULTACJE WS. PROGRAMÓW  
ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATEL-
SKICH I WSPIERANIA WOLONTARIATU 
 
 
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, prof. Piotr Gliński przekazał 

do konsultacji społecznych dokumenty rządowe: „Program Rozwoju Organizacji  

Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO" oraz „Korpus Solidarności -  

Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 

2018-2030", a także projekt rozporządzenia w sprawie dofinansowania realizacji 

zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Termin na zgłaszanie uwag do programów to 5 lipca 2018r. 

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej KPRM: 

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/projekty-aktow-prawnych 

 
 

WAŻNA INFORMACJA - AKTUALIZACJA  
ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ 
 
W trosce o najwyższą jakość usług i polepszenie komunikacji między Urzędem  

Miejskim w Bielsku-Białej a organizacjami pozarządowymi zwracamy się z prośbą  

o aktualizację danych dot. adresu poczty elektronicznej Państwa organizacji.  

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na dalsze przesyłanie  

e-mailem  Newslettera-Biuletynu dla organizacji pozarządowych 

oraz innych ważnych informacji dotyczących sektora  

pozarządowego (np. ogłoszenia otwartych konkursów ofert)  

prosimy o przesłanie na adres: ngo@um.bielsko.pl   

aktualnego adresu poczty elektronicznej Państwa organizacji, 

na który będziemy mogli  wysyłać powyższe informacje. 
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Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu  

południowego” (OWES) jest inicjatywą: 

 Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości  

w Bielsku-Białej – lider projektu; 

 Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” –  

partner projektu; 

 Miasta Bielsko-Biała – partner projektu. 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). 

OBSZAR REALIZACJI: 

OWES działa na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta 

Bielsko-Biała (subregion południowy województwa śląskiego). 

CZAS REALIZACJI: Od 1.08.2015r. do 31.07.2018r. 

DLA KOGO: 

Ze wsparcia mogą skorzystać: 

• Podmioty Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społeczne z subregionu  

południowego województwa śląskiego; 

• Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałe w subregionie 

południowym. 

RODZAJE WSPARCIA: 

OWES świadczy kompleksowe usługi: informacyjno-promocyjne,  

doradczo-szkoleniowe, usługi specjalistyczne (doradztwo prawne i księgowe).  

Prowadzi działania animacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego oraz  

biznesem. 

Zapraszamy do korzystania z usług doradczych w ramach projektu OWES:  

 Podmioty Ekonomii Społecznej i osoby zaangażowane w ich działalność,  

funkcjonujące na terenie subregionu południowego (powiat cieszyński,  

żywiecki, bielski oraz miasto Bielsko-Biała); 

 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
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 Instytucje Otoczenia Ekonomii Społecznej funkcjonujące na terenie subregionu 

południowego (powiat cieszyński, żywiecki, bielski oraz miasto Bielsko-Biała)  

w zakresie działań informacyjno-promocyjnych. 

Prowadzimy profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie DORADZTWA  

indywidualnego i grupowego dla podmiotów ekonomii społecznej i ich przedstawicieli. 

Zainteresowanych skorzystaniem z doradztwa zapraszamy do kontaktu  

telefonicznego lub mailowego w celu ustalenia dogodnego terminu i miejsca  

spotkania. Z usług doradczych można skorzystać w biurze projektu OWES  

w Bielsku-Białej, a także w naszych punktach informacyjno-konsultacyjnych OWES  

w Żywcu i w Cieszynie oraz z uwzględnieniem indywidualnych preferencji zaintereso-

wanych. 

Za realizację działania odpowiadają doradcy: 

 Barbara Parzonka-Przybyło – Stowarzyszenie BCP, tel. 33 496-02-44 

 Monika Pendolska - BSA Teatr Grodzki, tel. 506-549-412 

 Sylwia Matysiak - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, tel. 33 497-07-90 

Zapraszamy również do skorzystania z usług animacyjnych w ramach  

projektu OWES:  

 Podmioty Ekonomii Społecznej (osoby prawne i fizyczne), które funkcjonują 

na terenie subregionu południowego (powiat cieszyński, żywiecki, bielski  

oraz miasto Bielsko-Biała); 

 Instytucje Otoczenia Ekonomii Społecznej funkcjonujące na terenie subregionu 

południowego (powiat cieszyński, żywiecki, bielski oraz miasto Bielsko-Biała)  

w zakresie działań informacyjno - promocyjnych; 

 Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

 Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, Partnerzy społeczni  

i gospodarczy, w tym przedsiębiorcy. 

Zachęcamy do korzystamy z infrastruktury lokalowej i sprzętowej  

przy pl. Opatrzności Bożej 18 – dawniej Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości:  

 dwie sale na spotkania (mniejsza na ok. 25 osób, większa na ok. 50 osób);  

 pomieszczenia biurowe (3 biura – do wspólnego użytkowania na dyżury,  

spotkania, doradztwa); 

 sala komputerowa (9 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu –  

zajęcia praktyczne);  
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 laptop, rzutnik, ekran, flipchart - do wspólnego użytkowania na szkolenia,  

spotkania informacyjne; 

 możliwość druku czarno-białego i ksero – do 30 stron jednorazowo; 

 biblioteka ekonomii społecznej – możliwość skorzystania na miejscu w formie 

czytelni. 

 

Serdecznie zachęcamy do bezpłatnego korzystania z bogatego  

zaplecza infrastrukturalnego! 

 Jeśli macie Państwo pomysły na ciekawą akcję, spotkanie informacyjne,  

warsztaty to zapraszamy do podzielenia się doświadczeniem z innymi organizacjami 

oraz osobami zainteresowanym III sektorem. Oferujemy wsparcie w zakresie  

organizacyjnym: 

 rekrutacja uczestników; 

 promocja wydarzenia;  

 sala z wyposażeniem sprzętowym (laptop, rzutnik, ekran projekcyjny, flipchart). 

 

Czekamy w biurze OWES – pl. Opatrzności Bożej 18 w poniedziałki, wtorki i środy: 

8:00-16:00, czwartki: 8:00-20:00, piątki: 8:00-15:00, telefon: 33 / 497 07 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY  !!  
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UURRZZĄĄDD  MMIIEEJJSSKKII  WW  BBIIEELLSSKKUU--BBIIAAŁŁEEJJ  
WWyyddzziiaałł  SSpprraaww  OObbyywwaatteellsskkiicchh  

ZZeessppóółł  ddss..  WWssppóółłpprraaccyy  zz  OOrrggaanniizzaaccjjaammii  PPoozzaarrzząąddoowwyymmii  
ppll..  RRaattuusszzoowwyy  66,,  4433--330000  BBiieellsskkoo--BBiiaałłaa  

tteell..  3333  //  4499--7711--663333,,  4499--7711--663388    ffaaxx..  3333  //  4499--7711--663300  
  

ee--mmaaiill::  ngo@bielsko-biala.pl 
 

strona www:  
http://um.bielsko.pl/strona-14-organizacje_pozarzadowe.html 

 
 

 


