
Mail nieczytelny? Zobacz w przeglądarce.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego serdecznie zaprosza do udziału w XXVII edycjiXXVII edycji
Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
2020/2021.
Konkurs dedykowany jest uczniom zrzeszonym w szkolnych kołach i klubach wolontariatu, a
także dzieciom i młodzieży (10-19 lat) zaangażowanym w wolontariat w ramach Świetlic
Środowiskowych oraz Młodzieżowych Domów Kultury.

Czytaj więcej

ZAPROSZENIA

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

Zapraszamy na kolejne bezpłatne spotkanie
w ramach cyklu Śniadanie NGO – Biznes,
które odbędzie się 27 lutego b27 lutego brr.

Tematem kolejnego śniadania będzie "Czym"Czym
jest turkus i dlaczego potrzebujesz go wjest turkus i dlaczego potrzebujesz go w
organizacji już teraz?”organizacji już teraz?”. Zagadnienie
przedstawi Łukasz Turkus Solarski –
Ambasador fundacji Startup Poland oraz
Turkusu.

Czytaj więcej

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 SEKTORpodcastu 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.

Czytaj więcej

NASZE RELACJE

Zaufanie, odpowiedzialność i pełnaZaufanie, odpowiedzialność i pełna
transparentnośćtransparentność

Za nami pierwszy panel dyskusyjny w ramach
cyklu Technologie obywatelskie wTechnologie obywatelskie w
zarządzaniu miastem zarządzaniu miastem pod patronatem
Kongresu Ruchów Miejskich. Nasza Fundacja
zorganizowała panel we współpracy z Grupą
Dialogu Społecznego we Wrocławiu. Na
naszym kanale Facebookowym oraz YouTube
są już dostępne nagrania z wydarzenia.

Czytaj więcej

Przystąpiliśmy do projektu Wskocz doPrzystąpiliśmy do projektu Wskocz do
siecisieci

W związku z rozwojem działalności naszej
Fundacji, w styczniu 2021 r. podjęliśmy
decyzję o przystąpieniu do projektu Wskocz
do sieci realizowanego przez Fundusz
Regionu Wałbrzyskiego. W ramach oferty
otrzymamy m.in. profesjonalne wsparcie w
zakresie przedsiębiorczości
społecznej, marketingu czy dostęp do bazy
dobrych praktyk.

Czytaj więcej

NASZA OFERTA

Poznaj naszą ofertę usług badawczych Poznaj naszą ofertę usług badawczych 

Jesteśmy organizacją pozarządową i tzw. PES,
czyli podmiotem ekonomii społecznej. Prowa -
dzimy dzia łalność gospodar czą, która służy
re aliza cji celów sta tuto wych naszej Fundacji.
Jest to działalność usługowa. 

Nasza oferta to profesjonalna i kompleksowa
realizacja badań społecznych, diagnoza
społeczności lokalnych, badania potrzeb
społeczności lokalnych oraz ewaluacja.

Czytaj więcej

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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