Mail nieczytelny? Zobacz w przeglądarce.

Wraz z początkiem roku 2021 nasza Fundacja rozpoczyna działania na rzecz realizacji 17
Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDGs) i
upowszechniania wiedzy na ten temat.
W ramach naszych działań odbywać się będą debaty eksperckie, warsztaty szkoleniowe,
raporty tematyczne oraz powstanie lokalne partnerstwo by poprzez współpracę i wymianę
doświadczeń wzmacniać ideę Agendy 2030. Jako Fundacja przystąpimy także do innych
partnerstw by na bieżąco poznawać dobre praktyki, które można implementować w
środowisku lokalnym.
Czytaj więcej

WSPIERAJ NAS PRZEZ 365 DNI
Wspieraj nas kupując przez FaniMani.pl
1000 sklepów internetowych do
wyboru!
Przed nami wyzwania całego nowego roku:
nie możemy się ich doczekać
! A żeby
zrealizować nasze ambitne plany i projekty,
potrzebujemy Twojego wsparcia. Teraz
możesz je nam dać łatwiej niż kiedykolwiek:
robiąc zakupy online za pośrednictwem
FaniMani.pl
. Kupujesz jak zwykle, a my
dostajemy część wydanej przez Ciebie kwoty.
Ty nic nie płacisz! Brzmi dobrze? To zobacz,
jak to działa!
Czytaj więcej

NASZE DZIAŁANIA
Zobacz syntetyczne podsumowanie
naszych działań w 2020 r.
Rok 2020 okazał się niezwykle rozwojowy dla
działalności Fundacji pod kilkoma względami.
Dwukrotnie powiększyliśmy Zespół
zadaniowy wzmacniając kompetencje w
różnych obszarach. Pomimo pandemii Covid19 zrealizowaliśmy kilkanaście projektów, w
tym działania nowe
i długoterminowe. Rozszerzyliśmy ofertę
w ramach działalności gospodarczej
Czytaj więcej

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 2018-2030”.
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

ZAPROSZENIA
Zrównoważony rozwój miast w Polsce od teorii do praktyki
United Nations Association Poland serdecznie
zaprasza na wideokonferencję
"Zrównoważony
Zrównoważony rozwój miast w Polsce od teorii do praktyki
praktyki" poświęconą
przedstawieniu stworzonego we współpracy z
osiemnastoma miastami w Polsce raportu
przedstawiającego działania wdrażane przez
nie w myśl Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Czytaj więcej

Konsultacje Regulaminów konkursów
PROO 2021 – Priorytety 1a, 1b, 2a, 3, 4,
5
Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego zaprasza wszystkie
zainteresowane osoby, organizacje i
instytucje do wyrażenia swoich opinii na
temat projektów Regulaminów konkursów na
rok 2021 w ramach Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
Termin: 12 stycznia 2021 r.
Czytaj więcej

DOŁĄCZ DO NAS
W związku z rozwojem działalności Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, w ramach
wolontariatu długoterminowego do naszego zespołu poszukujemy:
1. Specjalisty/-ki ds. social media i komunikacji
2. Specjalisty/-ki ds. współpracy z biznesem
3. Specjalisty/-ki ds. zrównoważonego rozwoju
Czytaj więcej

ZNAJDZIESZ NAS:

NASZA MISJA
Dążymy do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

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