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Problemy z wywietlaniem? Zobacz ten newsletter w przegldarce.
1,2,3-DZIAAMY! Czyli warsztaty z happeningu w GolczewieW rod 7.06.2017 r. wolontariusze dziaajcy
przy Gminnym Orodku Kultury i Sportu wzili udzia w szkoleniu 1, 2, 3 dziaamy! Czyli warsztaty z
happeningu, ktry odby si w GOKiS. Podczas warsztatw modzie poznaa histori tej sztuki oraz
dowiedziaa si, co to jest happening w praktyce.Warsztat ten jest wietnym miejscem nie tylko dla osb,
ktre chc rozwin si artystycznie, ale te dla tych, ktrzy chc dowiedzie si jak uy sztuk jako narzdzie
promocji i marketingu modzie czsto organizuje swoje inicjatywy bez budetu. Dziki tym zajciom nasi
wolontariusze dowiedzieli si, e przy uyciu sztuki moemy wsplnie zrealizowa ciekawe dziaanie
promocyjne wyraajc siebie i jednoczenie nie ponoszc adnych kosztw.Wicej informacji na
stroniehttp://www.kamienskie.info/1-2-3-dzialamy-czyli-warsztaty-z-happeningu/
WARSZTAT W INKU: ZAPROJEKTUJ KULTUR - WARSZTAT DESIGN THINKING
20 czerwca 2017 r. w sali kominkowej w INKU Szczeciskim Inkubatorze Kultury (al. Wojska Polskiego
90) w godzinach od 16:00 do 20:00 odbdzie si warsztat Design thinking. Udzia w warsztacie jest
bezpatny, obowizuje jednak wczeniejsza rejestracja i uiszczenie kaucji zwrotnej w wysokoci 10
z/osoba.Obowizuj zapisy.Metoda Design Thinking opiera si na synergii mylenia systemowego,
kreatywnego, projektowego w oparciu o empati, gbokie zrozumienie problemw i potrzeb grup
docelowych. Podczas warsztatw uczestnicy naucz si pracowa metod Design Thinking. Zdobd
kompetencje do tworzenia lepszej, atrakcyjniejszej, bardziej dopasowanej oferty kulturalnej, w
warunkach ograniczonych moliwoci finansowych i osobowych. Warsztaty zakocz si przygotowaniem
lub dopracowaniem pomysw na projekty, ktre bd mogy wzi udzia w konkursie mikrogranTY
organizowanym
przez
Szczeciski
Inkubator
Kultury.
Wicej
informacji
nahttp://inkubatorkultury.szczecin.pl/
XVI Szczeciskie Spotkanie Organizacji pozarzdowych
18 czerwca(niedziela) w godz. 11:00-18.00 na terenie Jasnych Boni i,.Jana Pawa IIw Szczecinie
odbdzie si XVI Szczeciskie Spotkanie Organizacji Pozarzdowych.Nie zabraknie konkursw, pokazw,
muzyki i dobrego humoru! Ju od 16 lat, kadego roku organizacje pozarzdowe spotykaj si w samym
sercu miasta, by udowodni,e Szczecin to nie tylko pynnie dziaajcy organizm, poczony sieci ulic, placw,
miejsc pracy i instytucji. Miasto to przede wszystkim ludzie - realizujcy swoje pasje i marzenia,
zmieniajcy blisze i dalsze otoczenie, angaujcy si w dziaania spoeczno-artystyczne oraz potraficy
powiedzie gono NIE, kiedy trzeba reagowa na niesprawiedliwe czy niesprzyjajce mieszkacom dziaania.
Wicej informacji na stronie:http://www.platany.szczecin.pl i http://www.platany.org
Podnoszenie kwalifikacji dorosych - aplikuj o grant
Aplikowa o granty mog instytucje publiczne, prywatne lub indywidualne osoby we wsppracy z
organizacjami. Komisja Europejska ma do podzielenia 1 mln euro. Dofinansowane zostan 4 projektykady dostanie 250 tys euro, ale ich realizacja musi si zacz z kocem 2017 roku lub pocztkiem
2018.Aplikacja polega na wybraniu jednego z gotowych wnioskw . "cieka podnoszenia kwalifikacji
dorosych" zaproponowana przez osoby ubiegajce si o grant powinna w jasny sposb przedstawia:identyfikacj istniejcych ju umiejtnoci wrd dorosych i propozycj umiejtnoci, ktre naley dopiero wyksztaciofert edukacyjn w postaci spotka i warsztatw dla dorosych- pomys na upowszechnienie umiejtnoci
nabytych podczas warsztatw, dziki ktrym doroli bd mogli naby nowe kwalifikacje zawodowe w
przyszoci .Termin skadania wnioskw upywa 30 czerwca.Wicej informacji znajduje si na stronie Komisji
Europejskiej.
Wicej
informacji
na
stroniehttp://www.eurodesk.pl/aktualnosci/granty/podnoszenie-kwalifikacji-doroslych-aplikuj-o-grant
World Nomans just Go
Nakr film,wyjed do Indii!Lubisz krci krtkie filmy? Przelij jeden z nich i wygraj 12 dniow przygod z
dokumentalist Brianem Rapseyem w Indiach.Najatwiejsz form prezentacji, bdzie umieszczenie filmu na
YouTube lub Vimeo i wklejenie linka do formularza aplikacyjnego. Nagrod bdzie wyjazd do Indii i
nakrcenie filmu o lokalnej kulturze ze znanym dokumentalist Brianem Rapseyem, ktry w poprzednich
edycjach konkursu odwiedzi ze zwycizcami Brazyli, Nowy Orlean, Meksyk, Kolumbi, Wietnam i
Nepal.Termin wysania zgoszenia upywa 18 lipca.World Nomads - organizator pokrywa koszt
przejazdu, zakwaterowania i ubezpieczenia. Wicej informacji nahttps://www.worldnomads.com/
ESKA MUSIC AWARDS SZCZECIN 2017
Zapraszamy na 16. gala ESKA Music Awards, ktra odbdzie si 17 czerwca o godz. 20:15 w szczeciskiej
hali widowiskowo-sportowej Azoty Arenaprzy ul. Wadysawa Szafera.Podczas gali rozdawane s
statuetki w nastpujcych kategoriach: Najlepsza Artystka, Najlepszy Artysta, Najlepszy Hit, Najlepszy
DJ/ Producent, ESKA TV Award Najlepsze Video, eskaGO Award Najlepszy Artysta w Sieci.Wystpia
m.inn: Sigala,c-bool,Sarsa,margaret i inni.Wicej informacji na stroniehttp://ema.eskago.pl/
PROJECT JOB
Serdecznie zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne,ktre odbdzie si20 czerwca 2017 godz. 10-14W
OCHOTNICZYCH HUFCACH PRACY WE WROCAWIUWYBRZEE SOWACKIEGO 9, pokj
17Organizatorzy wymagaj :- tytuu magistra - znajomoci angielskiego na poziomie B2/C1,-wyksztacenia
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pedagogicznego na kierunku nauczyciel szkoypodstawowej , przyrody, fizyki, chemii, informatyki,
matematyki .Organizatorzy oferuj:zatrudnienie kontraktowe, wsparcie mentorw i atrakcyjne
wynagrodzenie.Skontaktuj si z nami by potwierdzi obecno na spotkaniu rekrutacyjnym i dowiedzie
siwicej. Zabierz ze sob CV w jzyku angielskim i potwierdzenie kwalifikacji zawodowych.ZADZWO,
MOE CZEKAMY WANIE NA CIEBIE!tel. 71 798 59 36 e-mail: s.kurlowicz@ohp.pl
Chcesz pozna wicej aktualnoci? Odwied nasze profile na portalach spoecznociowych!
Wypisz-Edytuj swoj subskrypcj
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