PRZYSTANEK WOLONTARIAT TUŻ,
TUŻ...
Już 5 grudnia rusza w Szczecinie tygodniowa akcja
Przystanek Wolontariat. Będzie wiele ciekawych atrakcji w tym: WOLObudka - zrób
sobie zdjęcie! KOMPLEMENTY W RĘCE LUDZI - happening, VI GALA OBYWATELSKA,
SZYBKA RANDKA Z WOLONTARIATEM- spotkanie z wolontariuszami w Lokalu
Ziemniak i Spółka. Oraz wiele, wiele innych. Wstęp jak zawsze na wszystko
bezpłatny! Zapraszamy na naszą stronę oraz na facebooka.

VI edycja GALI OBYWATELSKIEJ
W Teatrze Lalek "Pleciuga" 7 grudnia odbędzie się
szósta już Gala Obywatelska. Gala promuje oraz
zachęca do angażowania się społecznie. Podczas
imprezy będzie okazja do poznania wyjątkowych wolontariuszy, którzy są laureatami
ogólnopolskiego plebiscytu "Barwy Wolontariatu". Przedstawione również będą
najciekawsze miejscowe inicjatywy obywatelskie. Na Galę obowiązują zaproszenia.
Więcej informacji na stronie tutaj.

KONCERT CHARYTATYWNY MAGIA
MARZEŃ!
Fundacja Mam Marzenie oraz RockerClub już drugi
raz zapraszają na Mikołajkowy koncert
charytatywny: „Magia Marzeń edycja Szczecin”,

który odbędzie się 4 grudnia o godzinie 17.30 w Rockerze. Na gości oprócz dobrej
muzyki czeka licytacja naprawdę super rzeczy! Dzięki niej fundacja spełnia marzenia
chorych dzieci. Bilety cegiełki będzie można zakupić u wolontariuszy przed
koncertem. Więcej informacji na stronie Rockera.

Wygrajcie KONKURS EUROSCOLA
i pojedźcie do PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO w Strasburgu!
Konkurs Euroscola jest organizowany przez
Parlament Europejski i skierowany do szkolnych
grup (max. 24 osoby) młodzieży w wieku 16-18 lat
z krajów UE. Konkurs składa się z dwóch części,
quizu online oraz zadania w formie filmu lub
fotoreportazu. Do pierwszego etapu grupy mogą
przystąpić online tylko w terminie 05-19 grudnia
2016. Nagrodą jest wyjazd dla całej grupy plus 2
nauczycieli do Parlamentu Europejskiego w roku szkolnym 2017/1018. Jest o co
walczyć! Więcej informacji na stronie punktu Europe Direct.

LITWO, PARTNERKO MOJA!
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie projektów młodzieżowych.
Wnioski mogą dotyczyć wymiany młodzieżowej, seminariów, warsztatów, konferencji,
wizyt studyjnych itp. Celem konkursu jest tworzenie trwałej przyjaźni polskolitewskiej. O tegorocznych priorytetach Funduszu można dowiedzieć się na stronie
Eurodesku.

PRAKTYKI W EUROPEJSKIEJ AGENCJI
BEZPIECZEŃSTWA SIECI I
INFORMACJI!
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i
Informacji (ENISA), z siedzibą na Krecie oferuje
półroczny (z możliwością przedłużenia), płatny staż
dla młodych absolwentów szkół wyższych. Staż
obejmuje dwie sfery działań: bezpieczeństwo sieci i
informacja oraz administracja. Stażysta będzie
otrzymywał 1000 euro na miesiąc. Wymagana jest
dobra znajomość języka angielskiego i jeszcze jednego oficjalnego języka Wspólnoty.
Zgłoszenia można wysyłać drogą online do 31.12.16. Naprawdę warto się
zmobilizować i zgłosić. Informacje w języku angielskim są tutaj.

EUROPEJSKA NAGRODA
DLA MŁODZIEŻY im.
KAROLA WIELKIEGO
Parlament Europejski i Fundacja
Międzynarodowej Nagrody im.
Karola Wielkiego w Akwizgranie zapraszają młodych ludzi do udziału w konkursie
poświęconym kwestiom związanym z rozwojem UE, integracją i tożsamością
europejską.Projekty konkursowe mogą dotyczyć wymiany młodzieżowej, być
wydarzeniem dla młodych lub projektem internetowym o zasięgu europejskim.
Uczestnikami mogą być młodzi ludzie w wieku 16 do 30 lat z krajów UE. Projekty
można wysyłać tylko drogą online do dnia 30 stycznia 2017 roku. Wszelkie
szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeń są dostępne na stronie tutaj.

ILE KOSZTUJĄ STUDIA POZA
POLSKĄ?
Sieć EURYDICE opublikowała odpowiedź na to
pytanie czyli coroczna listę dotyczącą opłat za
studia oraz wsparcia finansowego dla studentów w
Europie. Z listy w języku angielskim dowiemy się o
kosztach studiowania w 42 systemach szkolnictwa
wyższego oraz o szczegółowych kosztach i pomocy
studenckiej w danym kraju. Dowiemy się też, gdzie
studiowanie jest najdroższe, a gdzie bezpłatne.
Warto być dobrze poinformowanym! Lista jest
opublikowana na stronie EURYDICE tutaj.

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

