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Rezolucje młodzieży włączone!
W dniach 2830 maja do Szczecin zawitali
przedstawiciele 7 regionów partnerskich:
Meklemburgii PomorzaPrzedniego, Szlezwika
Holsztynu, Hamburga, Kaliningradu,
Pomorskiego, WarmińskoMazurskiego i
Zachodniopomorskiego. Sekretariat ds.
Młodzieży gościł młodzież,
która uczestniczyła w spotkaniu ,,Młodzież ma głos” w ramach XV Forum
Parlamentów Południowego Bałtyku. Jej zadaniem było wypracowanie zapisów do
rezolucji Forum. Ciężka praca przyniosła efekty, a propozycje młodzieży zostały
włączone do rezolucji.
Podczas konferencji zostały także zaprezentowane efekty pracy wypracowane
metodą design thinking. Czytaj więcej na stronie.

Święto Cykliczne
Jak co roku w pierwszą niedzielę
czerwca odbyło się spotkanie
promujące komunikacje rowerową w
Województwie Zachodniopomorskim.
Odbyły się tradycyjne elementy
spotkania takie jak Zjazd Gwiaździsty z terenu Województwa
Zachodniopomorskiego, Wielki Przejazd Rowerowy ulicami Szczecina, Piknik
Rowerowy. Mimo niesprzyjającej do końca pogodzie przybyło wielu gości. Jednym z
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kilku partnerów było biuro Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Szczecin.
Więcej informacji można przeczytać tutaj.

Staże w Europejskim Centrum
Rozwoju Szkolenia Zawodowego
Weź udział w dziewięciomiesięcznym stażu.
To niepowtarzalna okazja do: poznania celów
i problemów związanych z rozwojem
kształcenia i doskonalenia zawodowego w
kontekście integracji europejskiej, zagłębienia
się w wiedzę o pracy w CEDEFOP  zdobycie doświadczenia zawodowego oraz
wykorzystania wiedzy zdobytej w czasie studiów. Więcej info na stronie.

Decydujesz pomagamy
Masz mnóstwo ciekawych pomysłów
jak rozwinąć swoje społeczności.
"Decydujesz Pomagasz", może być
propozycją właśnie dla Ciebie. Jest to
program grantowy, który ma na celu
wspieranie aktywności i rozwoju w
społecznościach lokalnych. Ważne jest
to by przedstawić w projekcie
podjętą problematykę do jak najszerszego grona odbiorców. Więcej informacji na
stronie www.

DepicT!
Informacja dla wszystkich zakręconych
filmowo! Międzynarodowy konkurs
filmów krótkometrażowych.
Niesamowita okazja do zaprezentowania
swojego talentu w niecałe 90 sekund. Wystarczy nagrać, krótki filmik i pokazać coś
co twoim zdaniem jest wyjątkowe i unikatowe. Więcej info na stronie www.

WOLOGRA
Czyli gra miejska, która pozwoli odkryć tajemnice
wolontariatu. Udział w niej mogą wziąć uczniowie szkół
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz klas szóstych
szkół podstawowych. Gra odbędzie się w ramach
Szczecińskiego nieWielkiego Festiwalu Wolontariatu, który
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będzie w dniach 79 czerwca, Dla wszystkich
zainteresowanych wydarzeniem informacje są dostępne tutaj.

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

http://www.mlodziez.wzp.pl/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=27&wysijap=subscriptions

3/3

