Wymiana Młodzieżowa Value Baltic
Interesujesz się ekologią, ekonomią czy polityką?
Zgłoś się do udziału w wymianie! Poznaj nowych
przyjaciół, poszerz swoje horyzonty i zdobądź nowe
umiejętności. A przede wszystkim dowiedz się
nowych rzeczy o samym sobie. Nadal prowadzimy rekrutację do projektu w
Niemczech! Ekonomia – to główny temat wymiany. Poszukujemy chętnych osób do
wzięcia udziału w wymianie młodzieżowej, która odbędzie się w dniach od 24
września do 4 października w Lubece w Niemczech. W wymianie wezmą udział
uczestnicy z Grecji,Portugalii,Bułgarii, Włoch, Litwy, Chorwacji, Czech i
Holandii.Zapraszamy po więcej informacji i do zgłoszeń: https://www.facebook.com
/events/571517539904002/

Małe Sztukaterie
Poszukiwani młodzi aktorzy!
10 września br. odbędą się w Drawsku Pomorskim
„Małe Sztukaterie”. To projekt będący z jednej
strony mini-prezentacją młodzieżowych teatrów, z
drugiej zaś propozycją dla dzieci i młodzieży,
które chciałyby dotknąć bezpośrednio sztuki
aktorskiej.Warsztaty odbędą się w drawskim
Centrum Kultury w dniach 28-30 sierpnia. W ich trakcie przygotowany zostanie
spektakl, który swoją premierę mieć będzie 10 września w trakcie „Małych
Sztukaterii”.Zapraszamy dzieci i młodzież (w przedziale wiekowym: 7-17 lat) do
udziału w warsztatach. Liczba miejsc ograniczona! Zachęcamy do twórczego
wykorzystania końcówki wakacji i czekamy na zgłoszenia! KLIKNIJ TUTAJ

Wsparcie w starcie
Jesteś zainteresowany uzyskaniem
niskooprocentowanej pożyczki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej?Jeśli tak to ta informacja
skierowana jest właśnie do Ciebie!Polska Fundacja
Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków
pożyczkowych w ramach Projektu „Pierwszy biznes
– Wsparcie w starcie II – Makroregion PółnocnoZachodni”.Polska Fundacja Przedsiębiorczości
zaprasza do swoich oddziałów absolwentów,
studentów i bezrobotnych także z naszego regionu.Sięgnij po więcej informacji
:http://pfp.com.pl
/news_655_wsparcie_w_starcie_ii_zaczynamy_nabor_wnioskow.htm

Zagrajmy w wolontariat
Chciałbyś ukształtować u siebie kompetencje
liderskie?Jesteś zaangażowany w czynienie dobra i
niesienie pomocy ludziom starszym?
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej poszukuje 14 wolontariuszy Liderów w
wieku licealnym oraz studentów.Jednym z etapów projektu jest wspólne stworzenie
WoloGry- autorskiej gry planszowej, której celem jest upowszechnianie idei
wolontariatu i niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.Zapraszamy do zgłoszeńKLIKNIJ TUTAJ

Moje Stypendium
Nowy rok szkolny i akademicki za pasem. Warto się
rozejrzeć wokół i poszukać działań, które ułatwią
albo umożliwią zdobywanie wiedzy.Takim
pomocnikiem może być np. portal, w którym możesz wyszukać sobie stypendium:
http://www.mojestypendium.pl/

III Edycja Konkursu o stypendia

Interesujesz się sportem?masz od 17 do 22 lat?
Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią
sklepów Biedronka po raz trzeci uruchomił program
stypendialny dla zdolnych sportowców.
Jeśli osiągasz wysokie wyniki w sporcie zapraszamy Cię do zapoznania się z
informacjami:http://www.fundusznataliipartyki.pl/iii-edycja-konkursu-o-stypendiasportowe-funduszu-natalii-partyki-wystartowala/

Festiwal Pro Contra
Chciałbyś zobaczyć spektakle teatralne wystawione
przez uczestników z różnych części kraju i
świata?Pro Contra oferuje coś także dla młodszych
fanów teatru-Procontrunie,na której rodzice wraz z
podopiecznymi będą mogli obejrzeć pokaz
musicalowy oraz wziąć udział w
warsztatach.Zapraszamy do zgłoszeń: KLIKNIJ
TUTAJ

Statek młodzieży świata szuka kandydatów!
Chciałbyś poznać nowych ludzi?wziąć udział w
wymianie młodzieżowej?
Ambasada Japonii w Warszawie szuka chętnych
osób do wzięcia udziału w programie stypendialnym
"Statek młodzieży Świata"Podczas rejsu młodzież
uczestniczy w wykładach oraz dyskusjach, bierze udział w imprezach kulturalnych,
sportowych, seminariach itp. Zaplanowane są także krótkie wizyty w Indiach i na Sri
Lance, gdzie przygotowany zostanie program lokalny, pozwalający uczestnikom rejsu
zapoznać się z kulturą tych krajów.Zapraszamy po więcej
informacji:http://www.rodm-szczecin.pl/statek-mlodziezy-swiata/

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

