Mail nieczytelny? Zobacz w przeglądarce.

RUSZYŁ OSIEDLOWY PUNKT OBYWATELSKI
Z dniem 12 października 2020 r. uruchomiliśmy Osiedlowy Punkt Obywatelski (OPO) skierowany
do mieszkańców czterech osiedli na Wielkiej Wyspie we Wrocławiu – Bartoszowic, Biskupina,
Dąbia i Sępolna. Projekt OPO jest realizowany we współpracy z Radą Osiedla Biskupin-SępolnoDąbie-Bartoszowice, a jego uruchomienie jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności.
Realizacja projektu opiera się całkowicie na wolontariacie kompetencyjnym.
Czytaj więcej

ZAPROSZENIA
Osiedlowe Kino Aktywistyczne zaprasza
Gorąco zapraszamy do udziału w seansach
'lmowych połączonych z dyskusją,
poświęconych
współczesnym problemom świata. Pierwszy
seans odbędzie się 16 października 2020 r. o
godz. 19:00 projekcją 'lmu "Można panikować"
- w reżyserii Jonathana L. Ramseya.
Czytaj więcej

Technologie obywatelskie w zarządzaniu
miastem - webinarium
Serdecznie zapraszamy na webinarium, które
odbędzie się 20 października 2020 r. o godz.
18:00 w przestrzeni on-line. Organizatorem
wydarzenia jest nasz partner – Kongres Ruchów
Miejskich. Prowadzącym będzie prezes naszej
Fundacji – Damian Wojciech Dudała.
Czytaj więcej

LISTY & PETYCJE
List do Prezydenta RP i Premiera RP
w sprawie procesu deinstytucjonalizacji
Trwająca pandemia dowodzi dramatycznych
zaniechań w wielu sferach życia społecznego w
Polsce. Uwidoczniła ogromną potrzebę
zapewnienia ludziom możliwości otrzymywania
wsparcia i pomocy społecznej w mieszkaniach, a
nie w instytucjach, które stały się istotnymi
ogniskami zakażeń COVID-19.
Czytaj więcej

Petycja w sprawie przyszłości Centrów
Zdrowia Psychicznego
Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
w pełni popiera petycję w sprawie przyszłości
Centrów Zdrowia Psychicznego skierowaną do
Ministra Zdrowia, dr Adama Niedzielskiego.
Czytaj więcej

WOLONTARIAT DŁUGOTERMINOWY
Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na wolontariat długoterminowy dla stanowisk:
Specjalista/-ka ds. CSR (społecznie odpowiedzialnego biznesu)
Specjalista/-ki ds. współpracy międzynarodowej (z jęz. angielskim i/lub rosyjskim)
została przedłużona do 15 listopada 2020 r.
Czytaj więcej

NASZE PUBLIKACJE

Technologie w organizacjach
pozarządowych. Narzędziownik PLUS

Wybrane aspekty zarządzania zasobami
ludzkimi w organizacjach pozarządowych.
Teoria i praktyczne narzędzia

Wersja cyfrowa - PDF

Wersja cyfrowa - PDF

29,99 zł

39,99 zł

ZNAJDZIESZ NAS:

NASZA MISJA
Dążymy do trwałej poprawy jakości życia lokalnych
społeczności.

Mamy nadzieję, że lubisz nasze newslettery. Jeśli nie, możesz się wypisać.
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