Mail nieczytelny? Zobacz w przeglądarce.

RELACJE Z WYDARZEŃ
We Wrocławskim Centrum
Kongresowym Hali Stulecia odbyła się
konferencja podsumowująca projekt
pn. DiverCITY4 – Polsko-norweska
współpraca w zakresie kreowania
nowoczesnych rozwiązań
rozwojowych w miastach
miastach, w której
mieliśmy przyjemność uczestniczyć.
Konferencja była podsumowaniem
wielomiesięcznej współpracy
bilateralnej.
Obszarami będącymi tematami tego
wydarzenia to zrównoważony rozwój,
dostępność, środowisko, polityka
senioralna i mieszkalnictwo. To ważne,
aby Wrocław garściami czerpał z
doświadczeń innych miast w Polsce i
za granicą.

To co warto podkreślić, to udział
przedstawicieli NGO w tym
przedsięwzięciu jako pełnoprawnych
partnerów. Niezwykle ważne jest, aby
NGO były naturalnymi partnerami w
szeroko rozumianej polityce
publicznej.
Czytaj więcej

17 września 2020 r. to jedna z tych dat,
kiedy wladza nie liczy się z
ogólnopolskim, wspólnym
stanowiskiem organizacji
pozarządowych. Wypełnia ona jedną z
mrocznych kart historii braku
poszanowania obywatelskiego i
szerokiego w skali kraju stanowiska w
społecznie ważnej sprawie.
Czytaj więcej

KONSULTACJE
Narodowy Instytut Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego zaprasza do udziału w
konsultacjach Regulaminu
konkursu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich, edycja 2020 –
Priorytety 2, 3 i 4
4.
Uwagi można zgłaszać do 17
października br. Wszystkie zebrane w
toku konsultacji uwagi zostaną
przedstawione Komitetowi SterującoMonitorującemu FIO.
Czytaj więcej
Zachęcamy wszystkie zainteresowane
osoby, organizacje i instytucje do
wyrażenia swoich opinii na temat
projektu Regulaminu konkursu
Programu Wspierania Rozwoju
Uniwersytetów Ludowych 20202030 Edycja 2020.
Głównym celem Programu jest rozwój
edukacji dorosłych w formie
grundtvigiańskich uniwersytetów
ludowych:
- umożliwiających rozwój osobisty,
zawodowy i zwiększenie aktywności
obywatelskiej,
- wpływających na rozwój społeczności
lokalnych,
- oddanych zachowywaniu oraz
przekazywaniu tradycji i dziedzictwa
narodowego.
Czytaj więcej
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ZNAJDZIESZ NAS TEŻ NA:

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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