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The third edition of the manual for community organizers tells readers how to most effectively implement community
action for social change, clearly laying out grassroots organizing principles, methods, and best practices. • Provides
clear, step-by-step guidelines for building grassroots organizations, selecting and framing issues, establishing goals,
developing leadership, planning and implementing actions, and assessing results • Explores the distinct roles of
members, leaders, and organizers • Shares case materials that demonstrate community organizing strategies and tactics
used to leverage institutions at the state, regional, and national levels • Discusses why some strategies succeed while
others fail • Includes campaign-planning worksheets and small-group exercises suitable for community-based training
sessions and workshops as well as for undergraduate or graduate level courses
This book offers an overview of the legal, political, and broad intergovernmental environment in which relations between
local and state units of government take place, the historical roots of the conflict among them, and an analysis of
contemporary problems concerning local authority, local revenues, state interventions and takeovers, and the
restructuring of local governments. The author pays special attention to local governmental autonomy and the goals and
activities of local officials as they seek to secure resources, fend off regulations and interventions, and fight for survival as
independent units. Now, in a thoroughly revised second edition, this book examines marijuana use, minimum wages, the
establishment of sanctuary cities, and the regulation of ride-sharing companies. Looking at the intergovernmental
struggle from the bottom up, and in the process examining a variety of political activities and policies at the state level,
Berman finds considerable reason to be concerned about the viability and future of meaningful local government. This
book improves our understanding of the relationship between state and local governments. It provides a thoughtful look
at the past, present, and possibly the future of local home rule.
"During the Gilded Age and the Progressive Era, thousands upon thousands of American men devoted their time and
money to the creation of an unsought - and in some quarters unwelcome - revived state militia. In this book, Eleanor L.
Hannah studies the social history of the National Guard, focusing on issues of manhood and citizenship as they relate to
the rise of the state militias." "The implications of this book are far-reaching, for it offers historians a fresh look at a longignored group of men and unites social and cultural history to explore changing notions of manhood and citizenship
during years of frenetic change in the American landscape."--BOOK JACKET.
Met het stijgen van de jaren steken allerhande existentiële vragen de kop op. Was dit het nou? Draaide het allemaal om
bezittingen? Om het veranderen van de wereld? Wat heb ik eigenlijk bereikt en wat laat ik straks na? Toen Michael
Kinsley op zijn vijftigste werd gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson, zag hij zich plotseling gedwongen na te
denken over vragen waarmee hij liever pas dertig jaar later was geconfronteerd. Soms voelde hij zich 'een gids die door
zijn generatie vooruit is gestuurd om rond zijn vijftigste te ervaren wat anderen rond hun zestigste, zeventigste of
tachtigste zullen meemaken'. Zijn gedachten over leven, dood, dromen, ambities, slagen, falen, geld, macht en roem
boekstaafde hij met een meesterlijke mengeling van tegendraadse humor en ernst in zijn verrassende Ouderdom. Een
gids voor beginners. Want waarom zou je pas gaan nadenken over de dingen die het leven betekenis geven als je de
eindstreep nadert? Opgewekt trekt Kinsley ten strijde tegen de vergankelijkheid, waarbij hij van zijn handicap zijn wapen
maakt. Als je dan toch door het lot getart wordt, kun je er tenslotte maar beter iets betekenisvols mee doen. Ouderdom is
een boek dat niet alleen iedere pensioengerechtigde gelezen moet hebben. Het biedt ook jongere lezers een dosis
geestkracht, troost en humor die de generaties overstijgt.
In an environment of increased interdependency and collaborations among non-profits, for-profits, and governmental
organizations, researchers and practitioners have begun to identify the need for a distinctive set of values, skills, and
competencies for effective non-profit management. Underlining the relationship between these two sectors, Effective NonProfit Management: Context, Concepts, and Competencies clarifies the emerging links between the public and non-profit
sectors at the local, national, and global levels. Each chapter concludes with a discussion of a recent issue and a case
study. They include discussion questions, a listing of Web resources, and a review of terms at the end of each chapter.
The introductory chapter discusses non-profit organizations, their phenomenal growth, the different categories of nonprofits, and the scope and significance of this sector. The second chapter focuses on explaining the linkages among nonprofits, for-profits, and government organizations. The next couple of chapters provide a detailed discussion of essential
non-profit law, non-profit governance, human resource management, resource acquisition and management, marketing,
technology, nongovernmental organizations (NGOs), and effectiveness. Discussing four major developments in the nonprofit environment that have implications for the future of this sector, the book: Covers all major topics in non-profit
management including recent issues that affect such management Provides up-to-date information on emerging issues in
non-profit management, including transparency, technology, legal, and other socio-political issues Includes input from an
advisory group of leading non-profit executives Details best practices, practical tips and examples, and lists of Internet
resources Going beyond the usual coverage of government contracting with non-profits, the book provides a focused
discussion on the linkages between public administration and the non-profit sector. In an approach that balances theory
and application, the book is a guide to the practical art of forming, managing, and leading non-profit organizations.
The Congressional Record is the official record of the proceedings and debates of the United States Congress. It is
published daily when Congress is in session. The Congressional Record began publication in 1873. Debates for sessions
prior to 1873 are recorded in The Debates and Proceedings in the Congress of the United States (1789-1824), the
Register of Debates in Congress (1824-1837), and the Congressional Globe (1833-1873)
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"An index to library and information science".
The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public resource on scientific and technological developments that impact global security.
Founded by Manhattan Project Scientists, the Bulletin's iconic "Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer world.
Some vols. include supplemental journals of "such proceedings of the sessions, as, during the time they were depending, were ordered to be
kept secret, and respecting which the injunction of secrecy was afterwards taken off by the order of the House."
In dit boeiende, langverwachte eerste deel van zijn presidentiële memoires vertelt Barack Obama het verhaal van zijn onwaarschijnlijke
odyssee van een jongeman die op zoek is naar zijn identiteit tot de leider van de vrije wereld. Hij schrijft in buitengewoon persoonlijke
bewoordingen over de jaren waarin hij politiek werd gevormd en over de bepalende momenten in de eerste termijn van zijn historische
presidentschap - een roerige periode vol dramatische veranderingen. Obama neemt de lezer aan de hand op een fascinerende reis, die voert
van zijn eerste politieke aspiraties en de cruciale overwinning in de voorverkiezingen van Iowa - waarin de kracht van grassroots-activisme
aan het licht kwam - tot de revolutionaire avond van 4 november 2008, toen hij werd gekozen tot 44ste president van de Verenigde Staten en
daarmee de eerste Afro-Amerikaan werd die het hoogste ambt in het land zou bekleden. In zijn bespiegelingen over het presidentschap toont
hij op een bijzondere en scherpzinnige wijze welke mogelijkheden en beperkingen presidentiële macht met zich meebrengt, en daarnaast
biedt hij ons een uniek inzicht in de dynamiek van de Amerikaanse partijpolitiek en de internationale diplomatie. Obama neemt de lezer mee
tot in het Oval Office en de Situation Room van het Witte Huis, maar ook naar steden als Moskou, Caïro en Peking. We zijn getuige van zijn
overwegingen bij het samenstellen van zijn kabinet, hoe hij worstelt met een mondiale financiële crisis, Vladimir Poetin inschat, schijnbaar
onoverbrugbare conflicten beteugelt om zijn wet op de gezondheidszorg te verwezenlijken, botst met zijn generaals over de te volgen
strategie in Afghanistan, hervormingen op Wall Street doorvoert, doortastend optreedt na de ramp met de Deepwater Horizon en opdracht
geeft tot Operatie Neptune's Spear, die leidt tot de dood van Osama bin Laden. Een beloofd land is een bijzonder intiem en persoonlijk boek het verhaal over een man die historische beslissingen neemt, over het rotsvaste geloof van de opbouwwerker die op de proef wordt gesteld
op het wereldpodium. Obama is openhartig over de moeilijkheden die hij ondervond toen hij als zwarte Amerikaan president wilde worden,
waarbij hij de verwachtingen verpersoonlijkte van een generatie die werd geïnspireerd door de boodschap van hoop en verandering en de
morele problemen trotseerde die besluitvorming op het hoogste niveau met zich meebrengt. Obama is openhartig over de krachten die hem
in eigen land en elders tegenwerkten, eerlijk over de invloed die het verblijf in het Witte Huis had op zijn vrouw en kinderen. Daarnaast is hij
niet terughoudend in het delen van zijn onzekerheden en teleurstellingen. Toch wijkt hij nooit af van zijn overtuiging dat binnen het geweldige,
zich voortdurend ontwikkelende Amerikaanse experiment vooruitgang altijd mogelijk is. Dit fraai geschreven en krachtige boek getuigt van
Barack Obama's inzicht dat democratie geen geschenk van boven is, maar iets dat is gestoeld op inlevingsvermogen en wederzijds begrip,
iets waaraan we samen voortbouwen, elke dag weer.

Jon Shields argues that religious conservatives have in fact dramatically increased and improved democratic participation and that
they are far more civil and reasonable than is commonly believed. --from publisher description.
Copyright: ed1f0fc6cfc2e3167e86cbac8146caaf

Page 2/2

Copyright : ridl.us

