
Mail nieczytelny? Zobacz w przeglądarce.

Kryzys psychiczny i wypalenie zawodowe w NGO. Ruszają badania we WrocławiuKryzys psychiczny i wypalenie zawodowe w NGO. Ruszają badania we Wrocławiu

1 października br. we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3

odbył się briefing prasowy skierowany do wrocławskich mediów, który został zorganizowany

przez Grupę branżową ds. profilaktyki i przeciwdziałania kryzysowi psychicznemu w

organizacjach pozarządowych we Wrocławiu.

Czytaj więcej

RELACJE Z WYDARZEŃ
Rola organizacji pozarządowych i biznesuRola organizacji pozarządowych i biznesu

w srebrnej gospodarce na poziomiew srebrnej gospodarce na poziomie

lokalnymlokalnym

W ostatni weekend września zorganizowaliśmy

kolejne, drugie już Śniadanie NGO – Biznes.

Naszym gościem był Leszek Pieczyński z Loży
Dolnośląskiej Business Centre Club.

Czytaj więcej

O potrzebach wrocławskich NGOO potrzebach wrocławskich NGO

imożliwościach współpracy z RPO –imożliwościach współpracy z RPO –

spotkanie we Wrocławiuspotkanie we Wrocławiu

W ostatni poniedziałek września br. w Centrum

SEKTOR 3 we Wrocławiu odbyło się spotkanie

społecznej kandydatki na Rzecznika Praw

Obywatelskich.

Czytaj więcej

WYBORY DO WRDPP 2020-2023
Prezes Zarządu naszej Fundacji, DamianPrezes Zarządu naszej Fundacji, Damian

Wojciech Dudała, kandyduje doWojciech Dudała, kandyduje do

Wrocławskiej Rady Działalności PożytkuWrocławskiej Rady Działalności Pożytku

PublicznegoPublicznego

W kadencji 2020-2023 chciałby kontynuować
pracę m.in. w zakresie budowania i inicjowania

współpracy NGO z biznesem, promowania

nowych technologii czy inicjowania i

promowania osiedlowego wsparcie dla grup

nieformalnych i NGO we Wrocławiu.

Czytaj więcej

NASZE PUBLIKACJE

Kryzys psychiczny i wypalenie zawodoweKryzys psychiczny i wypalenie zawodowe

w NGO - zbadają sytuację we Wrocławiuw NGO - zbadają sytuację we Wrocławiu

Grupa branżowa ds. profilaktyki 

i przeciwdziałania kryzysowi psychicznemu we

Wrocławiu powstała w połowie 2020 r.

Czytaj więcej

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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