SEKRETARIAT DS. MŁODZIEŻY
Zachęcamy młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu obywatelskim lokalnych społeczności.
Umożliwiamy zaangażowanie się w projekty, akcje i wolontariat. Organizujemy wymiany młodzieżowe.
Prowadzimy warsztaty i szkolenia. Wspieramy Rady Młodzieżowe. Nasze działania kierowane są do
młodzieży w każdym wieku (według prawa europejskiego młodzieżą jesteśmy do 35 roku życia 😉).

CZYTAJ WIĘCEJ

Szkolenie w Sektor 3
Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych Sektor 3 zaprasza na kolejne
szkolenie.
Tym
razem
"Praca
metodą
projektową". Jako, że głównym źródłem
finansowania organizacji są granty to szkolenie
odpowie
jak
dobrze
napisać
wniosek
dofinansowanie.Podczas
spotkania
Agata
Lewandowska z Sektor 3 Szczecin przedstawi
jak wyjść od pomysłu, a skończyć na projekcie.
Kiedy: 12 pażdziernika, godz. 16.30.
Czytaj więcej...

Tenis na lekcje WF
W 50 szkołach w całej Polsce dzieci będą zarażać się
tenisową pasją dzięki akcji Dzieciaki do Rakiet!
Szkoły otrzymają sprzęt tenisowy, zaś ich nauczyciele
przejdą szkolenia, dzięki którym będą mogli
wprowadzić tenis do programu zajęć. Wszystko po to,
by dzieciaki mogły spróbować tej wspaniałej
dyscypliny.
Dzieciaki do Rakiet to ogólnopolska akcja mająca na
celu popularyzację tenisa wśród dzieci w wieku 5-12
lat oraz ich rodziców. Udział w akcji jest całkowicie
bezpłatny!
Czytaj więcej...

Fundusze na edukację
Poznaj ciekawą stronę, któa zbiera pomysły
programów wspierających projekty edukacyjne.
Aktualnie trwa nabór np. do programu Eko Odkrywcy.
Może znajdą się śmiałkowie, którzy skorzystają?
Czytaj więcej...

Regionalny Konkurs
Grantowy Równać Szanse

Społecznie i innowacyjnie

Jeszcze do 25 pażdzienika mozna zgłaszać
projekty do Regionalnego Konkursu Grantowego
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Fundacja
chce wpierać projekty, których podstawę stanowi
rozwój
u
młodych
ludzi
umiejętności
społecznych przydatnych zarówno w ich
obecnym, jak i dorosłym życiu.

Jeśli masz pomysł na nowatorskie rozwiązanie,
które może pomóc osobom zależnym lub ich
opiekunom, chcesz nad nim popracować i
spróbować wcielić je w życie - zgłoś się do
inkubatora pomysłów!Zgłoszenie może złożyć
pojedyncza osoba, grupa osób (zespół) lub
instytucja/organizacja z dowolnego miejsca
Polski. Termin - do 25 października.

Zapraszamy po więcej informacji!
Czytaj więcej...

Nabór wniosków na 2018 rok
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej rozpoczęła nabór wniosków na działania w 2018 roku. Wspirane są
działania z dziedziny edukacji, społeczeństwa, nauki, środowskia na polu współpracy polsko-niemieckiej,
wspirajace i rozwijające tę współpracę.
Czytaj więcej...

