
Mail nieczytelny? Zobacz w przeglądarce.

WYKORZYSTANIE CIVICTECH 

W ZARZĄDZANIU MIASTEM
20 października br. odbyło się webinarium pn. Technologie obywatelskie w zarządzaniuTechnologie obywatelskie w zarządzaniu

miastemmiastem. Organizatorem wydarzenia był nasz partner – Kongres Ruchów Miejskich. Spotkanie

prowadzili – Sylwia Kowalska z KRM oraz prezes naszej Fundacji – Damian Wojciech Dudała. 

Czytaj więcej

ZAPROSZENIA

Osiedlowe Kino Aktywistyczne zaprasza Osiedlowe Kino Aktywistyczne zaprasza 

Zapraszamy do wspólnej dyskusji i projekcji

filmu dokumentalnego z 2018 r. pn. „Nie„Nie

marnuj jedzenia”marnuj jedzenia” w reż. Dana Goldberga w

ramach cyklu spotkań poświęconych

współczesnym problemom świata.

Spotkanie odbędzie się 2323 października 2020 października 2020

r. o godz. 19:00r. o godz. 19:00 we Wrocławiu.

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

Projekt zmian ustawy o pomocy społecznejProjekt zmian ustawy o pomocy społecznej

do konsultacji społecznychdo konsultacji społecznych

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

informuje o konsultacjach społecznych 

w zakresie ustawy o pomocy społecznej (projekt

z dnia 8 października 2020 r.).

Czytaj więcej

RELACJE

III Krajowe Forum Miejskie - wyzwania dlaIII Krajowe Forum Miejskie - wyzwania dla

nowej polityki miejskiejnowej polityki miejskiej

W połowie października br. uczestniczyliśmy 

w kolejnym spotkaniu w ramach Krajowego

Forum Miejskiego poświęconego przedstawieniu

projektu założeń do aktualizacji KrajowejKrajowej

Polityki Miejskiej 2023Polityki Miejskiej 2023 oraz przedstawieniu

prowadzonych i planowanych działań na rzecz

zrównoważonego rozwoju miast. 

Czytaj więcej

XV Kongres Obywatelski w WarszawieXV Kongres Obywatelski w Warszawie

Jaka Polska wobec wyzwań przyszłości?Jaka Polska wobec wyzwań przyszłości? -

pod tym hasłem odbył się XV Kongres

Obywatelski. Tematem przewodnim Kongresu

były wyzwania przyszłości. Jak im sprostać? Jakie

wysiłki powinniśmy podjąć w tym kierunku?

Czego nam dziś w tym kontekście brakuje?

Kongres odbył się 17 października br.

Czytaj więcej

WOLONTARIAT DŁUGOTERMINOWY

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na wolontariat długoterminowy dla stanowisk: 

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

Specjalista/-ki ds. współpracy międzynarodowej (z jęz. angielskim i/lub rosyjskim) 

została przedłużona do 15 listopada 2020 r.została przedłużona do 15 listopada 2020 r.

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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