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Problemy z wyświetlaniem? Zobacz ten newsletter w przeglądarce.

Parapetówka w Sekretariacie ds.
Młodzieży
Czy wiecie już, że jesteśmy w nowym miejscu?
Zapraszamy na parapetówkę! Będzie dobra kawa,
coś słodkiego i niespodzianka, a wszystko po to, by w miło i na luzie porozmawiać w
gronie młodzieży, partnerów i przyjaciół. Odpowiemy na wszelkie pytania,
porozmawiamy o planach i oczekiwaniach, przedstawimy tematy, które są nam bliskie
na co dzień, a Wy opowiecie nam co u Was!
Kiedy? 14 lutego 2017, godz. 13.30-14.00
Gdzie: plac Kilińskiego 3, wejście A, II piętro, pokój 251
Więcej informacji na stronie Sekretariatu.

Ferie z Sekretariatem ds. Młodzieży
Jeśli masz 16-20 lat i w pierwszy tydzień ferii
zamierzasz się nudzić to porzuć tę myśl i
dołącz do nas – przyjdź do nowej siedziby
Sekretariatu ds.Młodzieży na warsztaty! 14 i 15
lutego odbędą się warsztaty z
happenigu, ,,Papiery do kariery” oraz ,,Krótka lekcja dobrych manier”. Przy okazji
poznasz Eurodesk i Europe-Direct. Zapewniamy – miło spędzisz czas i wiele się
dowiesz. Szczegóły tutaj, a formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj.

Bezpłatne szkolenie "Zmiany w
rachunkowości i zamknięcie roku w
NGO"
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
Sektor 3 zaprasza przedstawicieli, wolontariuszy
lub osoby zatrudnione w organizacjach
pozarządowych z terenów Szczecina na bezpłatne szkolenie "Zmiany w rachunkowości
i zamknięcie roku w NGO". Zajęcia odbędą się 4 marca 2017 w Szczecinie.
Podczas szkolenia zostaną przedstawione najważniejsze obowiązki jakie ciążą na
organizacjach pozarządowych związane z prawidłowym zamknięciem roku:
• sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pozarządowej,
• sprawozdanie finansowe,
• ostatnie zmiany w sprawozdaniach finansowych wynikające z ustawy o
rachunkowości,
• nowe wzory sprawozdań i zasady ich sporządzania.
Więcej informacji na stronie Sektor 3.

XIII edycja Programu Liderzy
Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności
Działasz w środowisku lokalnym, ludzie za Tobą podążają, dzięki Tobie pojawiają się
nowe inicjatywy? A może prowadzisz organizację pozarządową, jesteś radną,
burmistrzem? Chcesz pracować mniej intuicyjnie, aby Twoje działania przynosiły
lepsze efekty? Zgłoś się do udziału w wyjątkowym 12-miesięcznym, bezpłatnym
Programie, dzięki któremu Twoja działalność społeczna zyska nowy wymiar i energię.
Więcej informacji na stronie Liderzy PAFW.
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Przekaż swój 1% szczecińskim
organizacjom
Wybierz szczecińską organizację i podaruj swój 1%!
Nie wiesz, jak to zrobić i której organizacji pomóc?
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami:
→ Przekaż 1% na Szczecin
→ Wybierz z głową! Jak przekazać 1% podatku?

European Space Camp 2017
Ruszył nabór uczestników tegorocznego spotkania
młodych miłośników technologii kosmicznych w
norweskim Andøya Rocket Range. Udział w
spotkaniu mogą osoby w wieku od 17 do 20 lat,
zainteresowane naukami ścisłymi, a w szczególności
badaniami kosmosu. Ważna będzie dobra znajmość
podstawowych zagadnień z zakresu matematyki i
fizyki.
Więcej informacji tutaj.

Ramię w ramię z przywódcami
świata
Młodzi ludzie z całego świata w wieku od 21 do
26 lat, chcący zaangażować się w
rozwiązywanie najważniejszych problemów
globu, mogą wziąć udział w Young Leaders
Programme.
Uczestnicy projektu będą mogli wspólnie z liderami największych państw świata
dyskutować o międzynarodowych problemach w trakcie spotkania organizowanego
podczas Europejskich Dni Rozwoju. Wydarzenie odbędzie się w Brukseli w dniach od 7
do 8 czerwca 2017 r.
Więcej informacji o projekcie tutaj.

Walentynki na Arkonce
We wtorek na Arkonce odbędzie się
walentynkowa impreza. Dla gości przygotowano
szereg atrakcji.
Lodowisko czynne jest 7 dni w tygodniu od
godziny 9 do 21. We wtorek 14 lutego, w cenie
biletu, czekają na wszystkich dodatkowe atrakcje.
Będą klauni, stanowisko do malowania buziek,
teleturnieje, konkursy, zabawy. Impreza
walentynkowa potrwa w godzinach 16-19.
Przypominamy jednocześnie, że na Arkonce
istnieje możliwość rezerwacji tafli lodowiska.
Godzinny koszt wynajęcia od godz. 9 do 15 to
kwota 250 złotych. Wynajęcie lodowiska za godzinę
od 15 do 21 to kwota 600 złotych. Wszystkie
terminy wprowadzane są w zakładce "rezerwacje"
na stronie internetowej.

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