
Mail nieczytelny? Zobacz w przeglądarce.

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego we współpracy z Grupą Dialogu Społecznego

ds. technologii obywatelskich we Wrocławiu zapraszają na pierwszy z cyklu Technologie

obywatelskie w zarządzaniu miastem panel dyskusyjny on-line pn. Dialog i angażowanieDialog i angażowanie

mieszkańcówmieszkańców, który odbędzie się 9 lutego 2021 r. o godz. 17:30 – 19:009 lutego 2021 r. o godz. 17:30 – 19:00. Webinarium

będzie streamingownane na Facebooku oraz tłumaczone na polski język migowy.

Czytaj więcej

ZAPROSZENIA

Śniadanie NGO – Biznes on-lineŚniadanie NGO – Biznes on-line

Zapraszmy na kolejne bezpłatne spotkanie w

ramach cyklu Śniadanie NGO – Biznes, które

odbędzie się 30 stycznia br. 

Jest to cykl spotkań mających na celu

integrację przedstawicieli organizacji

pozarządowych i biznesu, wymianę
informacji, poglądów, opinii, ułatwiających

nawiązywanie partnerstw oraz realizację
wspólnych inicjatyw i projektów.
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Twórz razem z nami podcast TRZECITwórz razem z nami podcast TRZECI

SEKTORSEKTOR

Zapraszamy przedstawicieli organizacji

pozarządowych, administracji publicznej

centralnej i samorządowej, a także biznes, do

współtworzenia podcastu TRZECI SEKTOR.

Naszych wspólnych audycji będzie można

posłuchać m.in na Apple Podcacts, Spotify,

Overcast, Stitcher, Podcast Addict, Deezer czy

Castro. Zapraszamy do tworzenia razem z

nami ciekawych audycji o działaniach

organizacji pozarządowych i współpracy z

różnymi interesariuszami.
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NASZE RELACJE

Zarządzanie zrównoważonym rozwojemZarządzanie zrównoważonym rozwojem

w sektorze publicznymw sektorze publicznym

Z inicjatywy Grupy roboczej ds. społecznie

odpowiedzialnej administracji zorganizowano

konferencję on-line pn. „Zarządzanie

zrównoważonym rozwojem w sektorze

publicznym”, która odbyła się 15.01.2021 r.

Podczas konferencji zostały poruszono m.in.:

stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju

w działaniach administracji publicznej (...).
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Zrównoważony rozwój i społecznaZrównoważony rozwój i społeczna

odpowiedzialność organizacji – rolaodpowiedzialność organizacji – rola

NGONGO

Na rynku lektur w zakresie społecznej

odpowiedzialności, pojawiła się publikacja

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

pn. “Zrównoważony rozwój i społeczna

odpowiedzialność organizacji. Przewodnik dla

administracji centralnej”, pod redakcją L.

Anam, P. Zygier, A. Saczuk i CSRinfo.
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KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne RegulaminuKonsultacje społeczne Regulaminu

NOWEFIO 2021NOWEFIO 2021

Narodowy Instytut Wolności zaprasza

wszystkie zainteresowane osoby, organizacje

i instytucje do wyrażenia swoich opinii na

temat projektu Regulaminów konkursu na

rok 2021 w ramach Programu Fundusz

Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata

2021-2030. Uwagi i propozycje można

zgłaszać od 3 lutego 2021 r.
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DOŁĄCZ DO NAS

W związku z rozwojem działalności Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, w ramach

wolontariatu długoterminowego do naszego zespołu poszukujemy:

 1. Specjalisty/-ki ds. social media i komunikacji

 2. Specjalisty/-ki ds. współpracy z biznesem

 3. Specjalisty/-ki ds. zrównoważonego rozwoju

4. Asystenta/-ki Zarządu

ZNAJDZIESZ NAS:   

NASZA MISJA

Dążymy do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych.Dążymy do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

Mamy nadzieję, że lubisz nasze newslettery. Jeśli nie, możesz się wypisać.
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