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V EDYCJA ŚWIATOWEGO FESTIWALU SDG ACTIONV EDYCJA ŚWIATOWEGO FESTIWALU SDG ACTION

Festiwal jest corocznym spotkaniem globalnej społeczności SDG, wspieranym przez
kampanię działania ONZ na rzecz SDG. Wydarzenie ma mobilizować zwolenników,
aktywistów i twórców zmian SDG na wszystkich poziomach. Tematami tegorocznego
Festiwalu są: ubóstwo i nierówności, płeć, działania na rzecz klimatu oraz systemy
sprzyjające włączeniu społecznemu i finanse.

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

AKTUALNOŚCI

Spotkanie Sygnatariuszy KartySpotkanie Sygnatariuszy Karty
RóżnorodnościRóżnorodności

17 lutego 2021 r. mieliśmy przyjemność
uczestniczyć w pierwszym spotkaniu
Sygnatariuszy Karty Różnorodności. Podczas
spotkania zostały przedstawione plany FOB
na 2021, dotyczące zarówno Miesiąca
Różnorodności, jak i własnych projektów
badawczych.

Czytaj więcej

Barometr wpływu także dla NGOBarometr wpływu także dla NGO

Barometr wpływu to narzędzie do mierzenia
wpływu biznesu na realizację Celów
Zrównoważonego Rozwoju – Agendy 2030 w
Polsce. Analiza wspólnych wyników polskiego
biznesu pozwoli zbadać postęp we wdrażaniu
priorytetowych Celów Zrównoważonego
Rozwoju oraz wskazać obszary wymagające
podjęcia działań przez przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Forum Deinstytucjonalizacji.Forum Deinstytucjonalizacji.
Uspołecznienie – Personalizacja –Uspołecznienie – Personalizacja –
DeinstytucjonalizacjaDeinstytucjonalizacja

W połowie lutego 2021 r. prezes Zarządu
naszej Fundacji otrzymał zaproszenie z
Kancelarii Prezydenta RP do udziału w Forum
Deinstytucjonalizacji, które pomyślane jest
jako platforma debaty i wymiany
doświadczeń.

Czytaj więcej

Organizowanie społeczności lokalnej –Organizowanie społeczności lokalnej –
praca środowiskowapraca środowiskowa

Organizowanie i wspieranie w rozwoju
społeczności lokalnych to istotny element
pomocy społecznej. W procesie
organizowania społeczności lokalnej
najważniejsi są ludzie oraz ich siła
sprawcza, której ujawnianie należy do
podstawowych zadań organizatora
społeczności lokalnej.

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 tutowych 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.

Wiadomość wysłana przez: 
Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
ul. J. Stanisławskiego 28/4, 51-638 Wrocław

KRS 0000517580 / NIP 898-220-82-60 / REGON 0224602562
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy

https://mail.mailnews.pl/c/02dbksacbz/g12hyns7e2/
https://mail.mailnews.pl/c/5209bhpktc/g12hyns7e2/
https://mail.mailnews.pl/c/fiz51di3r5/g12hyns7e2/
https://mail.mailnews.pl/c/lkblqzbw64/g12hyns7e2/
https://mail.mailnews.pl/c/3dzaxe1hlz/g12hyns7e2/
https://mail.mailnews.pl/c/0fzn9afk3r/g12hyns7e2/
https://mail.mailnews.pl/c/fbhw4vl4ws/g12hyns7e2/
https://mail.mailnews.pl/c/bqjp6nwdgv/g12hyns7e2/
https://mail.mailnews.pl/c/ti9jt8f7b4/g12hyns7e2/
https://mail.mailnews.pl/c/v0efp2rkk0/g12hyns7e2/
https://mail.mailnews.pl/c/5d4nv82nof/g12hyns7e2/
https://mail.mailnews.pl/c/kuk1n2ghuw/g12hyns7e2/

