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Sekretariat ds. Młodzieży składa
życzenia spokojnych i zdrowych
Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego i pełnego sukcesów
Nowego 2017 Roku!

Przystanek Wolontariat
zakończony!
Zakończyliśmy w Szczecinie i regionie kilkudniowe
wydarzenie poświęcone promocji idei wolontariatu - Przystanek Wolontariat.
Obiecujemy jednak, że nadal o wolontariacie będziemy mówili - zaglądajcie m.in.
na fanpage na którym będą się pojawiały ciekawe informacje.Dziękujemy
wszystkim osobom, które wzięły udział w wydarzeniach oraz wspierały je
organizacyjnie. Do zobaczenia za rok. Oczekując klipu podsumowującego kliknijcie
tu.

Szlachetna Paczka
Szlachetna Paczka to nie tylko mądre pomaganie
na wiele, wiele sposobów. To także łączenie
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czasem bardzo różnych ludzi w szczytnym i dobrym celu. Każdy może się
przyłączyć do pomagania np. poprzez zostanie wolontariuszem,który odwiedza
rodziny i z nimi próbuje zwalczyć zły los. Można wspierać Paczkę finansowo oraz
oczywiście samemu lub z rodziną i z przyjaciółmi ją przygotować. Ze szczegółami
tej pięknej akcji można zapoznać się tutaj.

Kup Kartkę Świąteczną wspomóż WIOSKĘ!
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce z okazji
świąt oferuje piękne charytatywne kartki
świąteczne, których sprzedaż wspomoże SOS Wioski Dziecięce. Kartki są wykonane
przez grafików, ilustratorów oraz malarzy, którzy z chęcią i pasją je przygotowali.
Kupując kartkę przyczyniamy się do lepszego, rodzinnego życia opuszczonych
dzieci. Kartki są do kupienia tutaj.

Obiad Bożonarodzeniowy
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej zaprasza chętnych do przygotowania
Obiadu Bożonarodzeniowego dla Osób Bezdomnych, Samotnych i Ubogich, który
odbędzie się 26 grudnia. Mile widziani są wolontariusze, którzy przygotują i wezmą
udział w tej pięknej akcji, jak i również paczki świąteczne dla obiadowych gości,
które można przynosić do Seminarium Duchownego w Szczecinie lub Centrum
Caritas przy ul.Wieniawskiego 5. Strona www Caritasu.

Stypendia sportowe
od Marszałka!
W Urzędzie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego kluby, związki i
stowarzyszenia sportowe mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów dla swoich
najlepszych zawodników. Stypendia przyznawane są za wybitne osiągnięcia
sportowe w 2016 roku. Nabór wniosków trwa do 31 stycznia 2017 roku. Więcej
informacji jest na stronie igryfina.

VULCANUS - PRAKTYKI
W JAPONII
DKomisja Europejska oferuje praktyki przemysłowe w Japonii dla studentów z
Europy. W czsie praktyki student uczestniczy w seminarium o Japonii, intensywnym
kursie języka japońskiego (4 m-ce) oraz w praktykach w firmie japońskiej (8
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m-cy). Cały pobyt w Japonii trwa od września 2017 do sierpnia 2018. Głównym
celem praktyk jest wzrost współpracy przemysłowej oraz lepsze porozumienie
między Japonią a UE.Wnioski można składać do dnia 20.01.2017. Więcej informacji
na stronie Eurodesku.

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