Europejski Tydzień Młodzieży
9 maja rozpoczyna się Europejski Tydzień Młodzieży potrwa on do soboty 13 maja. W
tym czasie będziesz mógł wziąć udział w wyjątkowych spotkaniach takich jak obchody
Dnia Europy czy wsiąść do Busa Ersamusa. Odbędzie się również konkurs dla młodych
muzyków "daNuta". Jesteś przepełniony nowymi pomysłami. Z grupą znajomych
chcecie zrobić coś jedynego i niepowtarzalnego. Zapraszamy na spotkania, w czasie
których będzie można o wszystkim opowiedzieć politykom.
Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny

Mobilny Eurodesk
W trakcie trwania Europejskiego
Tygodnia Młodzieży nasze
konsultantki i wolontariusze będą się dzielić cennymi informacjami
na temat pracy za granicą, studiowania i wolontariatu. Będzie można zdobyć wiedzę
na temat programu Erasmus oraz co to jest sieć Eurodesk. Jeżeli jesteś chętny do
goszczenia mobilnego Eurodesku na zagłoszenia czekamy najpóźniej do 4 maja do
godziny 13.00. Prosimy o wysyłanie swoich wniosków na adres mailowy
msamul@wzp.pl Prosimy o podanie numeru kontaktowego, miejsca do którego mamy
przybyć oraz proponowaną godzinę. Tematyka 45min. spotkań do wyboru: Mobilna
młodzież z programem Erasmus+; Wolontariat europejski dla każdego; Studiowanie
za granicą; Poznaj Europass CV

"Polityka na językach"
12 maja na Zamku Książąt Pomorskich w
Szczecinie w sali Anny Jagiellonki o
godzinie 13.00 odbędzie się panel
dyskusyjny pt. "Polityka na językach".
Wydarzanie jest jednym z punktów
programu w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Udział w spotkaniu
weźmie młodzież z województwa zachodniopomorskiego reprezentująca Radę
Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, organizacje pozarządowe i inne
grupy młodzieżowe formalne i nieformalne. Panel ma na celu wykreowaniu
przestrzeni wymiany myśli między młodzieżą a decydentami i osobami
odpowiedzialnymi za politykę regionalną i młodzieżową. Zapraszamy wszystkich
chętnych do zgłoszenia się.
Pod podany adres email echmielewska@wzp.pl

"Moja Europa, moje
prawa"
Właśnie rozpoczął się konkurs
fotograficzny, w którym do wygrania
jest sprzęt fotograficzny oraz wycieczka do Brukseli. Udział w nim może wziąć każdy,
kto ma co najmniej 18 lat i pochodzi z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
Jedynym zadaniem w konkursie, to nadesłanie fotografii,która głosi hasło przewodnie
"Moja Europa, moje prawa". Zdjęcia można nadsyłać do 30 czerwca. Więcej informacji
na stronie PED.

Selfie+
Jesteś uczestnikiem projektu edukacyjnego
Erasmus+ i PO WER, bądź PolskoUkraińskiej
Wymiany Młodzieży i PolskoLitewskiego Funduszu
Wymiany Młodzieży. Lubisz uwieczniać
niezapomniane momenty na fotografiach? Weź udział w konkursie fotograficznym.
Wystarczy, jak pokażesz na fotografii, swój udział w projekcie edukacyjnym i dodasz
krótki opis (do 500 znaków). Konkurs rozpoczyna się 24 kwietnia i potrwa aż do 30
września.Więcej informacji na stronie selfieplus.frse.org.pl

Debata "Problemy Polaków w
Niemczech i Skandynawii"
27 kwietnia o godzinie 17.00 w Centrum
Nanotechnologii ZUT w sali konferencyjnej odbędzie się debata na temat problemów
życia za sąsiednimi granicami. Udział w niej wezmą specjaliści, którzy scharakteryzują

podstawowe dylematy codzienności w Niemczech i krajach Skandynawskich. Więcej
informacji na stronie internetowej.

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

