Podziel się swoją historią!
Skorzystałeś z usług Eurodesk Polska? Wyjechałaś
na studia, wolontariat, zdobyłeś grant, zrealizowałaś
projekt dzięki informacji udzielonej przez Eurodesk?
Opowiedz nam o tym.Być może zostaniesz
bohaterem naszego spotu
promocyjnego.Poszukujemy osób i organizacji,
które skorzystały z jakiejkolwiek formy działalności informacyjnej Eurodesk
Polska.Zadały pytanie, znalazły informacje na naszej stronie internetowej, Facebooku,
newsletterze, wzięły udział w eurodeskowych warsztatach lub lekcjach, przeczytały
naszą publikację, otrzymały ulotkę,uczestniczyły w wydarzeniu organizowanym przez
punkt informacyjny Eurodesk Polska.Po więcej informacji zapraszam na stronę :
http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/informacja-mlodziezowa/podziel-sie-swojahistoria-zostan-ambasadorem-eurodesk-polska

AIESEC Międzynarodowy Program Wymiany
Praktyk
AIESEC prowadzi stały nabór na osoby chętne do
praktyk studenckich.AIESEC jest największą
organizacją pozarządową prowadzoną przez
studentów.W AIESEC tworzysz i prowadzisz projekty
o różnorodnej tematyce m.in. marketing,
technologie informacyjne, edukacja
międzykulturowa itp. Masz również możliwość

wyjazdu na praktykę zagraniczną, bierzesz udział w międzynarodowych
konferencjach, a także zdobywasz nowe umiejętności, takie jak: zarządzanie czasem,
sztuka prezentacji, sprzedaż czy negocjacje.Zapraszamy po więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/granty/kategoria/EU0010000047

EVS- Wolontariat
EVS poszukuje chętnych wolontariuszy do wzięcia
udziału w projektcie interkulturowym.
Będzie on trwał od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku
w Stuttgardzie w Niemczech.Tematyką projektu jest
pedagogika i dydaktyka,edukacja interkulturalna i
nauczanie.Termin zgłoszeń upływa 31.08.2017 roku
Zapraszamy po więcej informacji :
https://europa.eu/youth/volunteering/project
/3319_pl

Inku-mikrogranTY
Szczeciński Inkubator kultury otwiera kolejny
nabór do programu mikrogranTY. Sfinansują Wasze
pomysły na realizację małych inicjatyw oddolnych. Zapraszamy do udziału NGO, a
także grupy nieformalne! Zgłoś się już dzisiaj!
Inku wie, że macie wspaniałe pomysły, i także w tym roku chcemy Wam pomóc i je
zrealizować w przestrzeni Szczecina. W tym roku zaplanowali trzy edycje konkursu
mikrogranTY w ramach, którego oferują: wsparcie finansowe w wysokości 2000 zł
(brutto), wsparcie promocyjne i merytoryczne. W każdej edycji dofinansujemy jeden
pomysł.drugi nabór trwa do 13 sierpnia.
Zapraszamy : TUTAJ

Europejskie centrum młodzieży
ECM zaprasza szkoły do udziału w kolejnej odsłonie
projektu wymiany międzykulturowej, który odbędzie
się w terminie 03-21.09.2017 w Szwajcarii . Projekt
będzie realizowany w 4 krajach: Szwajcaria,
Lichtenstein, Niemcy i Austria.Projekt wymiany
międzykulturowej składa się z trzech faz:
przygotowanie w kraju, realizacja projektu w Trogen
(Szwajcaria) i dalsze działania (ewaluacja) w kraju.
Do zgłaszania się zachęcamy grupy szkolne uczniów z rocznika 2005/
2006.Zapraszamy po wiecej nformacji i do zgłaszania się : http://www.ecm.edu.pl

/aktualnosci

ŁĄKA KANY
Łąka Kany zaprasza Państwa do odwiedzenia Łąki
Kany, tutaj w samym centrum miasta buduje dla
Was specjalną strefę .Łąka Kany wraz z Ogrodami
Kultury otwarta jest na zewnętrzne inicjatywy
społeczne i artystyczne. Spotkanie ma na celu
zrzeszanie ludzi z zagranicy, więc jeśli macie ochotę
spotkać się i porozmawiać w innym języku-zapraszamy serdecznie Więcej na stronie :
https://www.facebook.com/lakakany/

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

