Mail nieczytelny? Zobacz w przeglądarce.

Metoda animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra
wspólnego. Słów kilka po premierze publikacji
26 kwietnia 2021 r. odbyło się seminarium, podczas którego nastąpiła premiera publikacji
pn. „Metoda animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego. Teoria i praktyka”
oraz omówienie wyników badań dotyczących jej skuteczności.
Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI
Samorząd 3.0 – Rozwój bez barier –
zaproszenie do współpracy
W połowie kwietnia 2021 r. wpłynęło do
naszej Fundacji pismo z Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, od Ministra – Członka Rady
Ministrów, p. M. Cieślaka. Nasza Fundacja
została zaproszona do złożenia swoich opinii
dotyczących zmian prawa samorządowego w
zakresie likwidacji barier rozwojowych.
Czytaj więcej
Aktualizacja Krajowej Polityki Miejskiej
2023 – warsztaty ECO-MIASTO
Jako Fundacja i z ramienia Kongresu Ruchów
Miejskich uczestniczyliśmy w warsztatach
regionalnych ECO-MIASTO 2021. Warsztaty
służyły zebraniu pomysłów, uwag,
rekomendacji do wybranych postulatów w
zakresie aktualizacji Krajowej Polityki
Miejskiej 2023.
Czytaj więcej
Spotkanie Sygnatariuszy Karty
Różnorodności – kwiecień 2021
Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w
kolejnym spotkaniu Sygnatariuszy Karty
Różnorodności. Wydarzenie zostało
zorganizowane przez Forum
Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Podczas
spotkania zostały zaprezentowane
przygotowania do Miesiąca Różnorodności i
konkretne działania.
Czytaj więcej
Czy pieniądze mogą wpływać na nasze
zachowania? – Przegląd badań
K. Frejnagel w swoim artykule prezentuje
przegląd badań dotyczących konsumeryzmu i
wpływu pieniądza na zachowania ludzi.
Analizuje w nim m.in. efekt wpływu
prymowania idei pieniądza na zmniejszanie
cierpienia społecznego. Zachęcamy do
lektury.
Czytaj więcej

NASZA OFERTA
Poznaj naszą ofertę usług badawczych
Jesteśmy organizacją pozarządową i tzw. PES,
czyli podmiotem ekonomii społecznej. Prowadzimy działalność gospodarczą, która służy
realizacji celów statutowych naszej Fundacji.
Nasza oferta to profesjonalna i
kompleksowa realizacja badań
społecznych
społecznych, diagnoza społeczności
lokalnych, badania potrzeb społeczności
lokalnych oraz ewaluacja.
Czytaj więcej

KONKURSY
Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2
Głównym celem projektu jest wypracowanie i
przetestowanie innowacyjnych rozwiązań
(usług i produktów), służących poprawie
jakości życia osób starszych (60+) i ich
opiekunów w ramach zaproponowanych
inicjatyw oddolnych, w celu włączenia
społecznego, integracji społecznej oraz
zawodowej tych grup.
Czytaj więcej

DOŁĄCZ DO NAS
W związku z intensywnym rozwojem działalności Fundacji Instytut Badań i Rozwoju
Lokalnego, w ramach wolontariatu długoterminowego do naszego Zespołu poszukujemy:
1. Specjalista/-ka ds. social media i komunikacji.
2. Asystent/-ka ds. administracyjno-organizacyjnych.
3. Specjalista/-ka ds. zrównoważonego rozwoju (SDGs).
4. Specjalista/-ka ds. współpracy z biznesem.
5. Specjalista/-ka ds. współpracy ze Skandynawią.
6. Asystent/-ka lub Specjalista/-ka ds. analiz.
7. Asystent/-ka lub Specjalista/-ka ds. analityki śledczej.
W przypadku pozyskania do(nansowania na realizację zadań czy zlecenia w ramach
działalności gospodarczej Fundacji, istnieje realna możliwość zatrudnienia na UoP/UZ.

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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