Mail nieczytelny? Zobacz w przeglądarce.

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego we współpracy z Grupą Dialogu Społecznego
ds. technologii obywatelskich we Wrocławiu zapraszają na pierwszy z cyklu Technologie
obywatelskie w zarządzaniu miastem panel dyskusyjny on-line pn. Dialog i angażowanie
mieszkańców
mieszkańców, który odbędzie się 9 lutego 2021 r. o godz. 17:30 – 19:00
19:00. Webinarium
będzie streamingownane na Facebooku oraz tłumaczone na polski język migowy.
Czytaj więcej

ZAPROSZENIE
Śniadanie NGO – Biznes on-line
Zapraszamy na kolejne bezpłatne spotkanie
w ramach cyklu Śniadanie NGO – Biznes,
które odbędzie się 27 lutego br., 9:00 11:00
11:00. Tematem spotkania będzie "Czym
jest turkus i dlaczego potrzebujesz go w
organizacji już teraz?"
teraz?".
Jest to cykl spotkań mających na celu
integrację przedstawicieli organizacji
pozarządowych i biznesu, wymianę
informacji, poglądów, opinii, ułatwiających
nawiązywanie partnerstw oraz realizację
wspólnych inicjatyw i projektów.
Czytaj więcej

NASZE RELACJE
17 trendów. 17 Celów. Biznes na rzecz
Agendy 2030 – relacja z konferencji
W drugiej połowie stycznia br. odbyła się
konferencja, podczas której podsumowano
działania biznesu na rzecz realizacji Celów
Zrównoważonego Rozwoju w Polsce w 2020
r., oraz zaprezentowano plany na rok 2021 i
wskazano rysujące się trendy. Konferencja
odbyła się pod patronatem Ministerstwa
Rozwoju, Pracy i Technologii.
Czytaj więcej

Natalia Hatalska: To syndrom Kasandry
i redukcjonizm naukowy
Podczas konferencji pn. 17 trendów. 17
Celów. Biznes na rzecz Agendy 2030 swoje
wystąpienie miała Natalia Hatalska.
Analityczka, trendwatcherka, autorka licznych
projektów badawczych i ekspertka z Infuture
Institute przedstawiła najważniejsze obszary,
kierunki działania i tendencje w zakresie
zrównoważonego rozwoju.
Czytaj więcej

Tomasz Chołast gościem specjalnym
Śniadania NGO – Biznes
Tomasz Chołast, pomysłodawca i
współzałożyciel serwisu zrzutka.pl (drugiego
co do wielkości serwisu crowdfundingowego
w Polsce), zaprezentował temat:
"Finansowanie
Finansowanie społecznościowe
projektów NGO na przykładzie
zrzutka.pl”
zrzutka.pl”. W swojej prezentacji wskazał
także zadania, jakie należy wykonać, aby z
sukcesem zrealizować kampanię
crowdfundingową.
Czytaj więcej

KONKURSY
Narodowy Instytut Wolności zaprasza
do składania wniosków - Edycja 2021
Narodowy Instytut Wolności zaprasza
do udziału w konkursach w ramach
Priorytetów 1a, 2a, 3 oraz 4 Programu
Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata
2018-2030 PROO. To m.in. wsparcie działań
misyjnych (statutowych), inicjatyw służących
rozwojowi instytucjonalnemu np. organizacje strażnicze i lokalne media
obywatelskie czy rozwojowi think tanków.
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
4. Asystenta/-ki Zarządu

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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