BSSSC
''Nauczyłem się wiele rzeczy na temat róznic
i podobieństw między Norwegią a Polską, mam
nadzieję,że w następnym roku również będe mógł
wziąć udział w BSSSC''- Tak konferencję opisał
młodzieżowy
przedstawiciel
BSSSC
Timo
Nikolaisen,wybrany
przez
młodzież
podczas
wyjazdu .W trakcie spotkania w Trebnitz mogliśmy
cieszyć sie nie tylko wymianą poglądów i pomysłów
a także wieczornymi ogniskami integracyjnymi,piękną
lokacją i zgranym towarzystwem.
Czytaj dalej
Fundacja Sektor 3 oraz Szczecin Expo
Towarzystwo
Wspierania
Rozwoju
Zachodniego zaprasza przedstawicieli
pozarządowych
z
województwa
pomorskiego do udziału w jednodniowym
poświęconym ekonomizacji działań
pozarządowych.
Czytaj więcej...

Pomorza
organizacji
zachodnioseminarium
organizacji

Festiwal Młodych Talentów
Wybuchowa mieszanka: młodość i doświad-czenie.
Tak można scharakteryzować lineup Festiwalu
Młodych Talentów – Nowa Energia 2017. T.Love,
Luxtorpeda, Daria Zawiałow, Romantic Fellas i to z
nimi zagrają finaliści tegorocznego festi-walu.
Przesłuchania
konkursowe
odbędą
się
13 października w studiu koncertowym Polskiego
Radia Szczecin. Weźmie w nich udział maksymalnie
10 wykonawców. Zwycięzcę poznamy dzień później,
14 października podczas finałowego koncertu w Azoty
Arena, który będzie miał okazję wystąpić
na profesjonalnej scenie z gwiazdami festiwalu.
Czytaj więcej...

Zaprojektuj koszulkę!
Zaprojektuj koszulkę, którą będą nosić uczestnicy
kampanii "Time to move" i wygraj nagrody.Konkurs
skierowany jest do osób, które ukończyły 13 lat,
ale nie przekroczyły 30. Chodzi o zaprojektowanie
wzoru koszulki promującego ogólnoeuropejską
kampanię informacyjną Eurodesku "Time to move".
Akcja potrwa przez cały październik. Jej celem jest
zachęcenie
młodych
ludzi
do
zdobywania
doświadczenia zagranicznego i mobilności.
Czytaj dalej...
WyGRAJ!
Uczysz się programowania na własną rękę? Masz już
za sobą pierwsze kroki w branży IT, ale nie wiesz,
co dalej? Chciałabyś podjąć pracę lub staż jako
juniorka, ale brakuje Ci wiedzy i doświadczenia?
Zgłoś się do projektu „wyGRAJ przyszłość”
- pierwszych w Szczecinie warsztatów dla kobiet,
podczas których poznasz technologie webowe
(HTML/CSS/Javascript) i zbudujesz portfolio, które
pozwoli Ci rozpocząć karierę w branży IT!
Czytaj więcej...

Gra uliczna „Znajdź logo”
W ramach Festiwalu Tkaniny to świetny sposób na
odkrywanie uroków naszego miasta. Jesienna aura
aż kusi, by zagłębić się w miękkim świecie tkaniny.
Tematem przewodnim Festiwalu jest DELIKATNOŚĆ
jako cecha tkaniny artystycznej tak znacząca przy
określaniu tego medium plastycznego. A my
wychodzimy w przestrzeń miejską i szukamy znaków.
Każdy znak będzie przedstawiał logo Festiwalu
Tkaniny i umieszczony zostanie w widocznym miejscu
w różnych zakątkach centrum Szczecina. Czasami w
wewnątrz budynku, o czym Was poinformujemy!
Czytaj więcej...

Gala
Gala z okazji Koszalińskiego Dnia Organizacji
Pozarządowych odbędzie się 9 października od godz.
17:30 w Teatr Variete Muza. Coroczna Gala jest
największym w Koszalinie spotkaniem działaczy
i sympatyków
lokalnego
sektora
organizacji
pozarządowych. Podczas Gali, wspólnie świętujemy,
wspominamy, doceniamy sukcesy koszalińskich
społeczników
Czytaj więcej...
Targi pracodawców
To pierwsze takie targi na Pomorzu Zachodnim. Jak
zaznaczają organizatorzy, spotkamy na nich
wyłącznie firmy poszukujące pracowników – nie
będzie żadnych pośredników czy przedstawiciel
sprzedających swoje usługi. Targi Pracodawców
odbędą się w czwartek, 12 października, w gmachu
Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie w godz.
10:00-18:00.
Dowiedz się więcej

