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PROGRAM WSPARCIA SENIORÓW WE
WROCŁAWIU W CZASIE PANDEMII COVID-19

W ostatnim tygodniu października 2020 r. uruchomiliśmy we Wrocławiu program wsparciaprogram wsparcia

dla seniorów 70+ oraz osób potrzebującychdla seniorów 70+ oraz osób potrzebujących. Oferta jest skierowana do mieszkańców

osiedli: Bartoszowice, Biskupin i Sępolno we Wrocławiu. Mogą z niej skorzystać seniorzy, którzy

mają 70 lub więcej lat i osoby w trudnej sytuacji życiowej, które wsparcia potrzebują.

Czytaj więcej

NASZE DZIAŁANIA

Panele obywatelskie we Wrocławiu iPanele obywatelskie we Wrocławiu i

Warszawie – nasze zaangażowanie Warszawie – nasze zaangażowanie 

Od lutego 2020 r. mieliśmy przyjemność brać

udział w pracach Komitetu Monitorującego

Panelu Obywatelskiego we Wrocławiu, a w

październiku zostaliśmy zaproszeni do roli

obserwatora w Warszawskim Panelu

Klimatycznym. Efektem naszego zaangażowania

będzie raport nt. wykorzystania tej formy

demokratycznego podejmowania decyzji.

Czytaj więcej

Wyniki konsultacji Programu współpracyWyniki konsultacji Programu współpracy

miasta Wrocławia z NGO w 2021 r.miasta Wrocławia z NGO w 2021 r.

Z początkiem sierpnia 2020 r. Prezydent

Wrocławia przedstawił do konsultacji projekt

Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie

Programu Współpracy Miasta Wrocławia z

organizacjami pozarządowymi w 2021 r. Jako

Fundacja zgłosiliśmy nasze uwagi.

Czytaj więcej

KONKURSY

Fundacja mBanku zaprasza do składaniaFundacja mBanku zaprasza do składania

wniosków na realizację projektówwniosków na realizację projektów

Może to być konkurs matematyczny lub

specjalne lekcje matematyki, na których

uczniowie poznają ciekawsze oblicze tej

nauki. Dotacja jest jednorazową pomocą

finansową przeznaczoną na projekty z zakresu

edukacji matematycznej i okołomatematycznej.

Czytaj więcej

Ruszył konkurs grantowy TO(działa)MY!Ruszył konkurs grantowy TO(działa)MY!

Fundacji SantanderFundacji Santander

Od 2 listopada br. można składać wnioski o grant

Fundacji Santander Bank Polska na realizację

wybranego projektu społecznego w jednym z

trzech obszarów tematycznych: ekologii i

ochrony środowiska, zdrowia i sportu oraz

edukacji i kultury.

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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