
Mail nieczytelny? Zobacz w przeglądarce.

BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIEBEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE

Serdecznie zapraszamy na kolejne webinarium w ramach cyklu TechnologieTechnologie
obywatelskie w zarządzaniu miastemobywatelskie w zarządzaniu miastem. Spotkanie pn. Bezpieczeństwo w mieście
odbędzie się 3 marca 2021 r. w godz. 17:30 – 19:003 marca 2021 r. w godz. 17:30 – 19:00. Transmisja na żywo na głównym
kanale facebookowym Fundacji instytut Badań i Rozwoju Lokalnego.

Czytaj więcej

KONKURSY

Nowy program dla seniorów - Aktywni+Nowy program dla seniorów - Aktywni+

200 milionów złotych przeznaczy rząd na
nowy wieloletni program dedykowany
seniorom. O dofinansowanie projektów
skierowanych do osób starszych będą mogły
ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe.
Nabór ofert w rządowym programie
„Aktywni+” rozpocznie się już niebawem.

Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

Poparliśmy postulaty NGO dot.Poparliśmy postulaty NGO dot.
perspektywy Unii Europejskiej na lataperspektywy Unii Europejskiej na lata
2021-2027 w Polsce2021-2027 w Polsce

Nasz Fundacja popiera wypracowane 16
postulatów dotyczących perspektywy Unii
Europejskiej na lata 2021-2027 w Polsce,
które opracowały organizacje skupione wokół
Ogólnopolskiej Federacji Organizacji
Pozarządowych.

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

Wsparcie NGO poprzez e-WolontariatWsparcie NGO poprzez e-Wolontariat

E-wolontariat niesie on ze sobą szereg
korzyści. Pozwala m.in. działać z dowolnego
miejsca na świecie, wspiera walkę z
wykluczeniem (nie tylko) cyfrowym i
umożliwia dzielenie się szeregiem
kompetencji! Wolontariusze w ramach e-
wolontariatu są zazwyczaj zaangażowani w
realizację tzw. mikrozadań.

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. obsługi profilu na LinkedIn
 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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