Mail nieczytelny? Zobacz w przeglądarce.

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

PODSUMOWANIA
Podsumowanie działań Fundacji w roku
2020
Na zakończenie roku kalendarzowego 2020
prezentujemy ogólne podsumowanie działań
naszej Fundacji. Rok 2020 okazał się niezwykle
rozwojowy dla działalności Fundacji pod kilkoma
względami.
Czytaj więcej

Podsumowanie warsztatów
psychologicznych dla mieszkańców
Wielkiej Wyspy
W tym szczególnym dla nas wszystkich, trudnym
czasie pandemii, mieliśmy przyjemność
przeprowadzić cykl pięciu warsztatów
psychologicznych pn. Jak skutecznie zadbać o
zdrowie psychiczne i równowagę w czasie
pandemii?
Czytaj więcej

NASZE DZIAŁANIA
Analiza wniosków aplikacyjnych priorytetu
5 PROO na lata 2018-2030
W ramach konsorcjum, wspólnie z &rmą
TEMBOLab, pozyskaliśmy zamówienie
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na
wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Analiza
wniosków aplikacyjnych priorytetu 5 Program
Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 20182030”.
Czytaj więcej

Smart City Expo Poland 2020 – Targi
nowoczesnych technologii miejskich
Podczas Smart City Expo Poland ON-line
2020 przedstawiciel naszej Fundacji, prezes
Damian Wojciech Dudała, miał przyjemność
zaprezentować temat Miejski Bank Zasobów
NGO i MVP narzędzia/aplikacji do zarządzania
zasobami organizacji pozarządowych.
Czytaj więcej

PRAWO - ZADANIA PUBLICZNE JST-NGO
Pozostawienie poza kontrolą
sądowoadministracyjną braku
rozstrzygnięcia konkursu ofert na
powierzenie zadania publicznego
15 grudnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny
ogłosił orzeczenie w sprawie skargi
konstytucyjnej Fundacji Badań nad Prawem
dotyczącej pozostawienia poza kontrolą
sądowoadministracyjną braku rozstrzygnięcia
konkursu ofert na powierzenie zadania
publicznego.
Czytaj więcej

Zmiany w określaniu efektów społecznych
Przy realizacji wielu zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe docelowo
najprawdopodobniej jednostki samorządu
terytorialnego będą kontraktowały konkretne
rezultaty lub produkty, za określoną kwotę.
Czytaj więcej

Jedenaste posiedzenie RDPP. Zlecanie
zadań zmienia się i nie zmienia
Gdyby istniała statystyka tematów
podejmowanych na posiedzeniach Rady
Działalności Pożytku Publicznego w ostatnich
latach, temat rozporządzeń ze wzorami
stosowanymi w procedurze zlecania NGO-som
zadań zajmowałby czołową lokatę.
Czytaj więcej

ZNAJDZIESZ NAS:

NASZA MISJA
Dążymy do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych.
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