
Mail nieczytelny? Zobacz w przeglądarce.

Zapraszamy na kolejne Śniadanie NGO - BiznesZapraszamy na kolejne Śniadanie NGO - Biznes

Serdecznie zaprasza na kolejne bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Śniadanie NGO – Biznes,

które odbędzie się 17 października br. Tematem kolejnego spotkania będzie “Finansowanie“Finansowanie

społecznościowe projektów NGO na przykładzie zrzutka.pl”społecznościowe projektów NGO na przykładzie zrzutka.pl”, który przedstawi Tomasz

Chołast jest pomysłodawcą i współzałożycielem serwisu zrzutka.pl (drugiego co do wielkości

serwisu crowdfundingowego w Polsce).

Czytaj więcej

WYBORY DO WRDPP 2020-2023
Prezes Zarządu naszej Fundacji, DamianPrezes Zarządu naszej Fundacji, Damian

Wojciech Dudała, kandyduje doWojciech Dudała, kandyduje do

Wrocławskiej Rady Działalności PożytkuWrocławskiej Rady Działalności Pożytku

PublicznegoPublicznego

W kadencji 2020-2023 chciałby kontynuować
pracę m.in. w zakresie budowania i inicjowania

współpracy NGO z biznesem, promowania

nowych technologii czy inicjowania i

promowania osiedlowego wsparcie dla grup

nieformalnych i NGO we Wrocławiu. WyboryWybory

trwają do 8 października br. godz. 15:30.trwają do 8 października br. godz. 15:30.

Czytaj więcej

ZAPROSZENIA

Bezpłatne doradztwo w ramach AkademiiBezpłatne doradztwo w ramach Akademii

Tech4NGOTech4NGO

W ramach Akademii organizacje pozarządowe

mogą skorzystać z usług doradczych w zakresie

ICT świadczonych przez Mobilnego Doradcę
Sektora 3.0. Projekt jest realizowany pod

patronatem Koduj dla Polski i Fundacji

Wspierania Organizacji Pozarządowych

„Umbrella”.

Czytaj więcej

RELACJE Z WYDARZEŃ
Rola organizacji pozarządowych i biznesuRola organizacji pozarządowych i biznesu

w srebrnej gospodarce na poziomiew srebrnej gospodarce na poziomie

lokalnymlokalnym

W ostatni weekend września zorganizowaliśmy

kolejne, drugie już Śniadanie NGO – Biznes.

Naszym gościem był Leszek Pieczyński z Loży
Dolnośląskiej Business Centre Club.

Czytaj więcej

WOLONTARIAT DŁUGOTERMINOWY

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na wolontariat długoterminowy dla stanowisk:

Specjalista/-ka ds. CSR (społecznie odpowiedzialnego biznesu) oraz Specjalisty/-ki ds.

współpracy międzynarodowej (z jęz. angielskim i/lub rosyjskim) 

został przedłużony do 15 listopada 2020 r.został przedłużony do 15 listopada 2020 r.

Czytaj więcej

MEDIA O NAS

Badania, które pokażą jak wyglądaBadania, które pokażą jak wygląda

sytuacja z wypaleniem zawodowym sytuacja z wypaleniem zawodowym 

w organizacjach pozarządowychw organizacjach pozarządowych

Grupa branżowa ds. profilaktyki i

przeciwdziałania kryzysowi psychicznemu we

wrocławskich organizacjach pozarządowych pod

opieką merytoryczną pracowników z

Uniwersytetu SWPS postanowiła przeprowadzić
badanie społeczne w zakresie wypalenia

zawodowego i kryzysu psychicznego.

Czytaj więcej

NASZE PUBLIKACJE

Technologie w organizacjach

pozarządowych. Narzędziownik PLUS

Wersja cyfrowa - PDF

29,99 zł

Wybrane aspekty zarządzania zasobami

ludzkimi w organizacjach pozarządowych.

Teoria i praktyczne narzędzia

Wersja cyfrowa - PDF

39,99 zł

ZNAJDZIESZ NAS:   

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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