Kolejna edycja Lidera Zachodniopomorskiego
czeka na Was!
Masz 17 lat i chęć działania na rzecz innych? Chcesz
doświadczać,
uczyć
się,
zdobywać
nowe
doświadczenia? To świetnie, bo właśnie na takie
osoby czekamy w naszym programie ,,Lider
Zachodniopomorski”. Nauczysz się jak planować
działania w ramach projektów, poznasz swoje mocne
strony, spotkasz z ciekawymi ludźmi, rozwiniesz
kompetencje miękkie, a przy naszej pomocy
zrealizujesz mini-projekt ze swoją grupą. A na
koniec? Otrzymasz certyfikat podpisany przez
Honorowego Patrona – Marszałka Olgierda
Geblewicza. Czytaj więcej...

Relacja z wymiany międzynarodowej "ValueBaltic"
W 2017 roku Sekretariat ds. Młodzieży Województwa
Zachodniopomorskiego
był
partnerem
wymian
międzynarodowych aż pięciokrotnie. Jedna z nich
odbyła się w Niemczech, w urokliwym zamku i na
statku. Uczestnicy wymiany pracowali nad tematem
ekologii Regionu Bałtyckiego. Jak ocenili wydarzenie?
Czytaj więcej...

Świętujemy niepodległość!
- Wolność jest najwyższą wartością, przekazaną nam
przez naszych przodków. Ceńmy ją i szanujmy.
Zapraszam do wspólnego świętowania Wolnej Polski mówi Olgierd Geblewicz, marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego.
Czytaj dalej...

szczecin:growIT;
Nawet najmniejsza firma bez obecności w internecie,
nie da sobie na dłuższą metę rady w nieustannie
zmieniających się warunkach rynkowych. Jeśli
chcesz, by Twoja firma lepiej i sprawniej działała,
rozglądasz się za nowinkami technologicznymi,
chciałbyś wprowadzić nowatorskie zmiany do swojej
firmy i szukasz podwykonawców z branży IT, odwiedź
nas 16 listopada w Technoparku Pomerania! Czytaj
więcej...

FESTIWAL TKANINY
Zabawki z tkaniny
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TED jest organizacją non profit zajmującą się ideami
wartymi propagowania. Powstała 25 lat temu w
Kalifornii. 25 listopada zaprezentowane na deskach
Filharmonii Koszalińskiej wykłady TED Talks wraz z
wystąpieniami na żywo naszych prelegentów, sprawią,
że Koszalin na jeden dzień wypełni się twórczą i
inspirującą dyskusją.
Dowiedz się więcej...

Beton. Szczecińskie spotkania z popkulturą
BETON 2017 to pierwsza edycja szczecińskich spotkań z popkulturą –
komiksami, książkami, filmami, serialami, grami, sztukami wizualnymi i
muzycznymi, ich twórcami i pasjonatami. Z założenia ma być lokalnym
minikonwentem, szczecińskim spotkaniem miłośników kultury popularnej.
Czytaj więcej...

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
W
inicjatywy
organizowane
w
ramach
Światowego
Tygodnia
Przedsiębiorczości
włączają się miliony młodych ludzi, tworząc w
ten sposób wielki ruch społeczny, będący
źródłem nowych idei i motorem zmian na lepsze.
Tydzień jest również okazją do podkreślenia roli
innowatorów i pracodawców, którzy tworząc
firmy
przyczyniają
się
do
wzrostu
gospodarczego i poprawy jakości życia
mieszkańców. Czytaj więcej...

Program symulacji obrad Europejskiego
Komitetu Społeczno-Ekonomicznego
Temat tegorocznej edycji: "United in diversity: a
younger future for European culture". W trakcie
symulacji obrad EESC uczniowie będą mogli
dowiedzieć
się,
jak
wygląda
proces
podejmowania decyzji przez Komitet w
konkretnych sprawach.
Czytaj więcej...

