
Mail nieczytelny? Zobacz w przeglądarce.

INFORMATOR POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
Zdrowie psychiczne to bardzo ważna kwestia, o której trzeba i warto mówić. Obecny czas,

szczególnie związany z pandemią, to ogromna dynamika, niepewność, chaos czy zanik realnych

relacji i komunikacji na rzecz kontaktów w sieci. Wiążą się z tym różne trudności, kryzysy, z

którymi nie zawsze jesteśmy w stanie sobie poradzić.

Dlatego przygotowaliśmy INFORMATOR pomocy psychologicznejINFORMATOR pomocy psychologicznej w ramach OsiedlowegoOsiedlowego

Punktu ObywatelskiegoPunktu Obywatelskiego. Jeśli masz informacje, że ktoś potrzebuje takiej wiedzy, podaj dalej.

To nic nie kosztuje a może komuś pomóc. Dziękujemy.

Czytaj więcej

RELACJE Z WYDARZEŃ

Europolis. Miasta naprzeciw kryzysom -Europolis. Miasta naprzeciw kryzysom -

relacja z Międzynarodowej Konferencjirelacja z Międzynarodowej Konferencji

Jak polskie miasta zarządzają kryzysami i budują

swoją odporność? Jak przygotować się na

niespodziewane? Jaka jest rola samorządów 

w zarządzaniu kryzysowym?

Przed tymi i innymi pytaniami stanęli uczestnicy

Międzynarodowej Konferencji „Europolis.Międzynarodowej Konferencji „Europolis.

Miasta naprzeciw kryzysom”Miasta naprzeciw kryzysom”, która odbyła

się w przestrzeni on-line 28 października 2020 r.

Czytaj więcej

Opublikowano Raport Miasta naprzeciwOpublikowano Raport Miasta naprzeciw

kryzysom – wybrane zagadnieniakryzysom – wybrane zagadnienia

Podczas Międzynarodowej KonferencjiMiędzynarodowej Konferencji

„Europolis. Miata naprzeciw kryzysom”„Europolis. Miata naprzeciw kryzysom”,

zaprezentowano tegoroczny Raport „Miasta

naprzeciw kryzysom”, autorstwa Moniki Helak,

pod red. Anny Chyckowskiej – Raport Polskiej

Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji

Konrada Adenauera w Polsce.

Czytaj więcej

KONKURSY

TransferHUB - Inkubator innowacji społecznychTransferHUB - Inkubator innowacji społecznych

Zgłoś się! Pomożemy Ci rozwinąć, sprawdzić, popularyzować innowacje dla pracy przyszłości.

Szczególnie interesuje nas:Szczególnie interesuje nas:

praca kobiet,

sytuacja osób w wieku powyżej 50 roku życia,

społeczne zmiany związane z automatyzacją i robotyzacją pracy.

Czytaj więcej

5,5,5 mln dla sektora usług rozwojowych5 mln dla sektora usług rozwojowych

5 listopada rusza wsparcie dedykowane dla sektora usług rozwojowych – 5,5 mln zł na szkolenia

i doradztwo z zakresu projektowania, tworzenia i realizacji zdalnych usług rozwojowych oraz

pomoc w transformacji cyfrowej.

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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