Młodzież ma głos
W dniach 2830 maja województwo
zachodniopomorskie ugości w
Szczecinie uczestników XV Forum
Parlamentów Południowego Bałtyku.
Z tej okazji Sekretariat ds. Młodzieży
Województwa Zachodniopomorskiego
w imieniu naszego regionu zorganizuje spotkanie "Młodzież ma głos" dla młodych
przedstawicieli regionów partnerskich. Podczas towarzyszącego XV Forum spotkania
spotkają się młodzi ludzie, którzy włączą się w prace Forum poprzez wypracowanie
swoich propozycji do rezolucji, a także przykładów ciekawych rozwiązań na temat
europejskich szlaków kulturowych i przedsiębiorczości młodzieży.

Granty Wyszehradzkie
Program Grantów Wyszehradzkich
Międzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów
należących do Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy. Celem Funduszu jest wspieranie
współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji
oraz Ukrainy i integracja tych państw z Unią Europejską, z położeniem nacisku na
cztery aspekty: innowacyjność, wymiar regionalny, młodzież, zrównoważony
rozwój.

Obszary wsparcia
Każdy projekt powinien być związany z jednym lub dwoma obszarami
tematycznymi programu: Kultura i wspólna tożsamość, Edukacja i budowanie
potencjału, Środowisko, Wartości demokratyczne, media, Polityka publiczna i
partnerstwa instytucjonalne, Wymiany naukowe i współpraca badawcza, Rozwój
lokalny, przedsiębiorczość, turystyka, Rozwój społeczny
Więcej informacji na stronie eurodesk.pl

Młodzieżowy festiwal PLURAL+
Festiwal PLURAL+ został stworzony z myślą o
młodych ludziach – jako narzędzie wyrażania
opinii o migracjach i różnorodności etnicznej i
kulturowej. Jego celem jest również
pokazanie, że młodzi ludzie potrafią być
kreatywnymi ambasadorami i inicjatorami zmian społecznych na świecie, a ich
aktywność może na te zmiany oddziaływać.
Więcej informacji na stornie

Razem w Europie  jeden
cel!
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) organizuje konkurs. W
przedsięwzięciu mogą uczestniczyć szkoły, organizacje pozarządowe oraz placówki
kształceniowe. Ich zadaniem jest zgłoszenie najciekawszych projektów spotkań
młodzieży z Polski i Niemiec poświęconych różnorodności, poszanowaniu praw
człowieka i kształtowaniu postawy tolerancji. Mogą to być np. wspólne działania z
przedstawicielami grup mniejszościowych, kampanie społeczne promujące
równouprawnienie, akcje przeciwdziałania mowie nienawiści czy przedstawienia
teatralne o przejawach dyskryminacji. Nabór projektów potrwa do 20 września 2017
r., finaliści zostaną wybrani w październiku br., a w listopadzie w Krzyżowej
odbędzie się seminarium wprowadzające dla organizatorów finałowych projektów.
Więcej o konkursie na stronie internetowej

Hip hop do Zagrzebia
Ośrodek Kultury "Górna" z Łodzi
szuka osób zainteresowanych
udziałem w międzynarodowym
projekcie wymiany młodzieży,
poświęconym muzyce hiphopowej.
W przedsięwzięciu zatytułowanym
„Hiphop entrepreneurship 2” może wziąć udział 10 Polaków w wieku od 18 do 26
lat oraz dwóch liderów (tancerzy hiphop, artystów zajmujących się graffiti,

producentów muzycznych, didżejów i raperów oraz działaczy i entuzjastów kultury
hiphopowej)
Kliknij w formularz zgłoszeniowy

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

