Wyjazd do Niemiec!
Sekretariat ds. Młodzieży wysyła
delegatów z naszego
województwa do Niemiec na
coroczne spotkanie dla młodzieży
BSSSC! Pierwsze wydarzenie
odbędzie się 13 września w
Poczdamie Niemczech. Drugie
spotkanie odbędzie się we
wrześniu również w Poczdamie,
w tym roku przybiera formę konferencji młodzieżowej. Opinie młodych ludzi i
wypracowane podczas konferencji rekomendacje zostaną zaprezentowane dzień
później na dorocznej Konferencji Regionów Nadbałtyckich BSSSC. Zainteresowanych
…
Czytaj więcej.

Warsztaty czwartkowy
Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu
Szczecińskiego zaprasza na spotkania z cyklu
"Warsztatów czwartkowych".
Najbliższe spotkanie (06.04.2017, godz. 10:00)
będzie dotyczyło poczucia własnej wartości.
Poprowadzi je pani Kamila PępiakKowalska.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie
www.abk.univ.szczecin.pl

Dni Otwarte Akademii Sztuki
Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w
Szczecinie zaprasza na Dni Otwarte. W dniach
06.04.  08.04.2017 zainteresowani
studiami na AS mają możliwość uczestnictwa w wielu warsztatach oraz poznania
Akademii od środka.
Zobacz wydarzenie na Facebooku

Staż w Europejskim Banku
Inwestycyjnym
Europejski Bank Inwestycyjny czeka na zgłoszenia
studentów zainteresowanych stażami w strukturach
banku w okresie od czerwca do września 2017 r. Praktyki trwać będą od dwóch do
czterech tygodni. Będzie to doskonała okazja do zdobycia pierwszych doświadczeń
zawodowych oraz zarobienia pieniędzy.
Stażyści zostaną wyłonieni w losowaniu. Zgłoszenia mogą nadsyłać osoby w wieku od
18 do 25 lat. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 9 kwietnia 2017 r.
Więcej informacji na stronie Europejskiego Banku Inwestycyjnego

V edycja konkursu na
najciekawsze innowacje
społeczne
Ruszyła V edycja konkursu na najciekawsze
innowacje społeczne. W tym roku celem
przedsięwzięcia jest wyróżnienie najciekawszych
produktów, technologii i usług służących promowaniu równości. Celem konkursu jest
wspieranie integracji społecznej oraz wykorzystywanie
umiejętności i najnowszych technologii do zmniejszania nierówności. Autorzy trzech
najlepszych projektów otrzymają nagrody w wysokości 50 tys. euro,
będą mogli również skorzystać z fachowego wsparcia ekspertów. Termin nadsyłania
zgłoszeń upływa 7 kwietnia 2017 r.
Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

Konkurs na najciekawsze wideo
Młodzi ludzie z całego świata w wieku od 9 do 25 lat
mogą wziąć udział w konkursie na najciekawszy film

wideo pokazujących
ich opinie i obawy związane z migracjami, różnorodnością i włączeniem społecznym.
Laureaci pierwszych miejsc otrzymają nagrody w wysokości 1 tys. dolarów oraz
zaproszenia na ceremonię wręczenia wyróżnień, która odbędzie się w Nowym Jorku
jesienią 2017 r.
Więcej informacji na stronie konkursu młodzieżowego festiwalu filmowego.

Spotkanie członków programu
Erasmus+
Około 300 gości z sześciu krajów Partnerstwa
Wschodniego oraz 33 państw uczestniczących
w programie Erasmus+ weźmie udział w
spotkaniu organizowanym w czerwcu w Warszawie. Termin zgłoszeń upływa już 12
kwietnia! Zgłoszenia do udziału w spotkaniu mogą nadsyłać młodzi
ludzie, mający doświadczenie pozwalające brać aktywny udział w sesjach
tematycznych. Szczególnie mile widziane będą zgłoszenia pracowników
młodzieżowych, działaczy organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli sektora
ekonomii społecznej. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego.
Więcej informacji na stronie wydarzenia eaoyouthforum.pl

Niepowtarzalny wolontariat,
niepowtarzalna okazja
Wolontariat w Chinach? Jedynym formalnym warunkiem jest dobra znajomość języka
angielskiego! W przedsięwzięciu, organizowanym przez Royal´s English Training
Center w Changle mogą wziąć udział młode osoby z całego świata.
Ich zadaniem będzie uczenie języka angielskiego w miejscowym przedszkolu (dzieci w
wieku od 3 do 6 lat) oraz szkole językowej (715 lat).
Udział w projekcie jest bezpłatny. Mało tego, organizatorzy pokrywają większość
kosztów: płacą za przelot, ubezpieczenie i zakwaterowanie,
oferują też kieszonkowe. Uczestnicy mogą również liczyć na lekcje języka chińskiego i
kaligrafii, zajęcia z KungFu oraz wycieczki po prowincji Fujian.
Więcej informacji na stronie Eurodesku

Chcesz poznać więcej aktualności? Odwiedź nasze profile na
portalach społecznościowych!

