
Mail nieczytelny? Zobacz w przeglądarce.

PODZIĘKOWANIA

W imieniu całego zespołu naszej Fundacji, chcielibyśmy podziękować Adamowi

Bodnarowi za jego zaangażowanie i nieustępliwość w działaniu oraz dostrzeganie

tych trudnych zagadnień społecznych na stanowisku Rzecznika Praw

Obywatelskich. Dziękujemy za pięcioletnią kadencję. A z początkiem, ku naszemu

zaskoczeniu, otrzymaliśmy taki oto prezent. Dziękujemy!

RELACJE Z WYDARZEŃ

Uczestniczyliśmy w seminarium poświęconemu deinstytucjonalizacji usług

społecznych i zdrowotnych w Polsce. Jakie działania należy podjąć, aby przy wciąż
rosnącej liczbie potrzeb w zakresie usług społecznych i zdrowotnych podjąć
adekwatne działania? Jakie należy pojąć działania, kiedy:

 większość gmin nie prowadzi monitoringu skali potrzeb na usługi

 informacja o usługach jest słabo dostępna

 brak standardów świadczenia usług i informacji o zakresie usług

 nadzór ogranicza się jedynie do rozliczania opiekunów z godzin pracy, 

a nie z realizowanych usług

 aż 70% seniorów jest niezadowolonych z otrzymywanych usług

 większość seniorów skarży się na niezaspokojone potrzeby kontaktów, 

relacji społecznych

 słabe przygotowanie opiekunów do pracy i brak weryfikacji ich kwalifikacji

 podwyżka płacy minimalnej w 2017 r. zwiększyła koszty usługi 

i spowodowało to istotne zmniejszenie liczby godzin świadczonych usług

NASZE DZIAŁANIA
Zakończyły się konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie

Programu Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjamiProgramu Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami

pozarządowymi w 2021pozarządowymi w 2021 r. Jako fundacja zgłosiliśmy swoje uwagi.

Czytaj więcej

Wierzymy, że nasze działania będą
wzmacniać rozwój Wrocławia w

różnych obszarach, od dialogu

miejskiego po technologie i innowacje

społeczne/miejskie. Dlatego

uczestniczymy w różnych spotkaniach,

networkingach, aby wzmacniać nasze

kompetencje i możliwości.

Uczestniczyliśmy w SpotkaniuSpotkaniu

Innowatorów Miejskich Connect &Innowatorów Miejskich Connect &

Scale upScale up, gdzie poznawaliśmy

aktualne działania polskich miast w

zakresie innowacji miejskich,

budowania i funkcjonowania

ekosystemu start-upowego, w którym

wśród interesariuszy są także
mieszkańcy i NGO.

Odbyła się druga konferencja

poświęcona kryzysom psychicznym u

osób działających w organizacjach

pozarządowych oraz ruchach

nieformalnych. Spotkanie było
poświęcone w dużej mierze

zapobieganiu. Przedstawione zostały
rekomendacje wypracowane przez

blisko trzy miesiące w grupach

roboczych. Zaprezentowaliśmy

temat: Testowanie pilotażowegoTestowanie pilotażowego

modelu wsparciamodelu wsparcia

psychologicznego dlapsychologicznego dla

wrocławskich NGO-sów wewrocławskich NGO-sów we

Wrocławiu.Wrocławiu.

Czytaj więcej

Na zaproszenie StowarzyszeniaStowarzyszenia

Wschodnioeuropejskie CentrumWschodnioeuropejskie Centrum

DemokratyczneDemokratyczne z Warszawy,

mieliśmy przyjemność zaprezentować
temat “Wykorzystanie diagnozyWykorzystanie diagnozy

społecznej do tworzenia nowychspołecznej do tworzenia nowych

projektówprojektów” w ramach Dni Inspiracji

2020. Uczestnikami wydarzenia byli

przedstawiciele białoruskich

organizacji pozarządowych. Po

wydarzeniu otrzymaliśmy kilka

zaproszeń do współpracy, z których z

pewnością skorzystamy.

Czytaj więcej

ZAPROSZENIA

ŚNIADANIE NGO - BIZNES

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu Śniadanie NGO –Śniadanie NGO –

BiznesBiznes, które odbędzie się 26 września 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.

Czytaj więcej

PORADNICTWO REHABILITACYJNE DLA OSÓB 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, ICH RODZIN 

I OPIEKUNÓW

Zapraszamy do 2. edycji projektu “Poradnictwo rehabilitacyjne dla osób z

niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów“, który skierowany jest do

mieszkańców Wielkiej Wyspy we Wrocławiu, w szczególności osiedli Bartoszowice,

Biskupin, Dąbie i Sępolno. Projekt jest realizowany we współpracy z Radą Osiedla

Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice. W ramach projektu można uzyskać
bezpłatne wsparcie m.in. w zakresie: poradnictwa kariery; wypełniania wniosków

do MOPS, PFRON w obszarze dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego,

kształcenia, prawa jazdy czy turnusu rehabilitacyjnego.

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

DOŁĄCZ DO NAS
W związku z rozwojem działalności naszej Fundacji, do zespołu poszukujemy osób,

które chciałyby związać się z nami w dłuższej perspektywie czasowej.

Czytaj więcej

ZNAJDZIESZ NAS TEŻ NA:   

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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