Lider Zachodniopomorski
W czwartek 23 lutego zakończyło się kolejne
spotkanie uczestników programu ,,Lider
Zachodniopomorski".
Podczas czterodniowych warsztatów młodzież
dowiedział się m. in. jak można wykorzystać
przestrzeń publiczną i zasoby lokalne w projektach
młodzieżowych, w jaki sposób promować swój
projekt i jak współpracować ze społecznością
lokalną i wolontariuszami.
Warsztaty prowadzili: Piotr Jaśkiewicz  Fundacja Nauka dla Środowiska w
Koszalinie, Patryk Paluszek  Sąsiedzki Ogród Kultury, Radosław Nagay  Akademia
Sztuki, Anna Giniewska  Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa, Stowarzyszenie Teatr
Krzyk, Maciej Ratajczyk  startupowiec, działacz społeczny, organizator wydarzeń,
Marcin Głuszyk  Akademia Młodzieży z Trzebieży, oraz Magdalena Samul
Szerwińska i Ewa Chmielewska z Sekretariatu ds. Młodzieży.

Przed młodymi Liderami zostało jeszcze przedstawienie wykonanych przez nich
miniprojektów podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży.
Więcej o tym co się działo podczas LZ tutaj.

Zostaw 1% podatku na
Pomorzu Zachodnim
•
•
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Trwa kolejna edycja akcji 1% dla organizacji pożytku publicznego z terenu Pomorza
Zachodniego. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego kontynuuje akcję
informacyjną zachęcającą do wsparcia organizacji pożytku publicznego z terenu
naszego województwa.
Celem akcji jest rozpropagowanie wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego
informacji o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji
pożytku publicznego. Samorządowi zależy na tym, aby jak najwięcej środków
pochodzących z 1 % zatrzymać w naszym regionie, w którym działa obecnie blisko
285 organizacji posiadających status OPP.
Więcej o akcji 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.

Konkurs filmowy "Prawa człowieka w
moim życiu"
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć wraz z
Konsulatem Generalnym USA w Krakowie
zapraszają wszystkich zainteresowanych, w
szczególności uczniów szkół ponadgimnazjalnych
oraz studentów, do udziału w konkursie filmowym
pt. „Prawa człowieka w moim życiu”. Na
zgłoszenia czekamy do 26 marca. Na laureatów
konkursu czekają nagrody!

Czekamy na krótkie (max. 2  minutowe) filmiki kręcone telefonem komórkowym
dot. tematu „Prawa człowieka w moim życiu”. Do wygrania nagrody od Cupcake
Corner Bakery, Kina Agrafka, Wydawnictwa Znak, Żydowskiego Muzeum Galicja
oraz od Łąka Cafe! Na zgłoszenia czekamy do 26 marca. Ogłoszenie zwycięzców i
wręczenie nagród nastąpi 30 marca podczas ostatniego pokazu filmowego w

ramach projektu „Prawa człowieka w filmie amerykańskim”.

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej.

Młodzi obywatele do akcji!
Tylko do 5 marca można się zgłaszać do kolejnej
edycji bezpłatnego ogólnopolskiego programu
Młody Obywatel, realizowanego przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej (CEO) i Fundację BGK. O
jego uczestnikach i uczestniczkach można powiedzieć dużo: to ludzie, którzy chcą
działać na rzecz lokalnej społeczności i zmieniać swoje najbliższe otoczenie.
Rejestracja odbywa się przez formularz dostępny na stronie.

Marzenie o Nauce
Program stypendialny Marzenie o Nauce, polega
na finansowaniu utalentowanym uczniom nauki w
najlepszych liceach w Polsce. Program skierowany
jest do zdolnej młodzieży kończącej gimnazjum,
pochodzącej z miejscowości do 30 tysięcy. Osoby,
które zgłoszą się do programu i pomyślnie przejdą
proces rekrutacyjny oraz zostaną przyjęte do
szkoły wskazanej przez EFC mogą liczyć na
wsparcie przez cały okres nauki w liceum.

Więcej na stronie internetowej.

Rekrutacja wolontariuszy naManewry
BALTOPS 2017 oraz finał regat The
Tall Ships Races 2017
Rozpoczynamy rekrutację wolontariuszy
na Manewry BALTOPS 2017 oraz finał regat The
Tall Ships Races 2017.
Wolontariusz  Oficer Łącznikowy, który jest osobą sprawującą kompleksową
opiekę nad jednostką i załogą podczas jej pobytu w Szczecinie. Stanowi łącznik
pomiędzy jednostką a światem zewnętrznym. Towarzysząc załodze nadzoruje m.in.
logistyczną obsługę pobytu, na bieżąco dostarcza informacji dotyczących programu
wydarzenia, koordynuje terminy zleconych przez kapitana dostaw oraz umiejętnie i
szybko reaguje na sytuacje, których nikt wcześniej nie przewidział, na potrzeby
załogi.
Wolontariusz – obsługujący wydarzenie to osoba, która wesprze pracę biur

terenowych polskiego i angielskiego organizatora Finału regat The Tall Ships Races
2017.
Więcej informacji na stronie internetowej TTSR.

Zostań wolontariuszem The World
Games 2017 we Wrocławiu.
Stwórz z nami największe sportowe wydarzenie w
historii Polski! Od 20 do 30 lipca 2017 roku ponad
1000 wolontariuszy zadba o perfekcyjną
organizację Igrzysk w takich obszarach, jak:
przeprowadzenie zawodów, współpraca z
mediami, obsługa drużyn, obsługa gości,
informacja, logistyka.
Więcej informacji tutaj.

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

