Mail nieczytelny? Zobacz w przeglądarce.

BADANIE WROCŁAWSKIEGO SEKTORA
POZARZĄDOWEGO
Drogie osoby z wrocławskich NGO i ruchów nieformalnych, serdecznie zapraszamy do
udziału w badaniach dotyczących wyzwań, trudności i zagrożeń w pracy/działalności we
wrocławskim III sektorze. Chcemy poznać Wasze opinie na ten temat. Wspólnie przyjrzyjmy
się obecnej sytuacji. Dane, które zbieramy są całkowicie poufne. Badanie potrwa do 15
czerwca 2021 r.
Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI
Dzień Samorządu Terytorialnego
Tuż przed Dniem Samorządu Terytorialnego,
polskie święta obchodzonego corocznie 27
maja, uchwalonego przez Sejm RP w 2000 r.,
wpłynęły do naszej Fundacji podziękowania
od Unii Metropolii Polskich im. Pawła
Adamowicza.
Czytaj więcej

Postulaty FIBiRL do Programu Fundusze
Europejskie na Rozwój Cyfrowy 20212027
Jako Fundacja wzięliśmy czynny udział
w wysłuchaniu publicznym w sprawie
projektu Programu FERC 2021-2027, podczas
którego przedstawiliśmy nasze postulaty.
FERC jest kontynuacją Programu Polska
Cyfrowa 2014-2020 i stanowi kolejny etap
cyfrowej transformacji kraju
Czytaj więcej
FIBiRL partnerem programu
edukacyjnego This is SMART
Nasza Fundacja była partnerem programu
edukacyjnego This is SMART. W ramach
tygodnia #smartcity zorganizowano cykl
trzech eksperckich spotkań online, a w
weekend hackathon, podczas którego
tworzono innowacyjne rozwiązania dla
społecznie ważnych problemów.
Czytaj więcej
Płeć zakupów w badaniach. Różnice
między konsumentami obu płci
K. Frejnagel w swoim kolejnym artykule
przygląda się badaniom dotyczącym płci w
zakupach i analizuje różnice między
konsumentami oby płci. Wskazuje
m.in. różnice w poszukiwaniu informacji o
produkcie i ofercie w Internecie przez kobiety
i mężczyzn. 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

ZAPROSZENIA
VII Kongres Ruchów Miejskich
Tematem wiodącym VII Kongresu, który
odbędzie się w Lublinie w dniach 25-27
czerwca 2021 r. będą wyzwania, które stają
przed Kongresem Ruchów Miejskich i
miastami po pandemii i w dobie kryzysu
klimatycznego. Serdecznie zapraszamy do
uczestnictwa.
Czytaj więcej

Aktywność mieszkańców Wielkiej Wyspy
– zaproszenie do udziału w wywiadzie
grupowym
Zapraszamy do udziału w wywiadzie
grupowym, który będzie dotyczył aktualnych
trudności związanych z szeroko rozumianą
aktywnością mieszkańców Wielkiej Wyspy, jak
również możliwości i pomysłów na
rozwiązanie potencjalnych ograniczeń w tym
obszarze.
Czytaj więcej
Zarządzanie sobą – zaproszenie do
udziału w wywiadzie grupowym
Zapraszamy do udziału w wywiadzie
grupowym, który będzie dotyczył aktualnych
trudności związanych z szeroko rozumianym
zarządzaniem sobą, jak również możliwości i
pomysłów na rozwiązanie potencjalnych
ograniczeń w tym obszarze.
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. Psycholog.
2. Oferta realizacji staży.
3. Specjalista/-ka ds. social media i komunikacji.
4. Asystent/-ka ds. administracyjno-organizacyjnych.
5. Specjalista/-ka ds. zrównoważonego rozwoju (SDGs).
6. Specjalista/-ka ds. współpracy z biznesem.
7. Specjalista/-ka ds. współpracy ze Skandynawią.
8. Asystent/-ka lub Specjalista/-ka ds. analiz.
9. 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/B2B.

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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