AKTYWNE WAKACJE
Europe Direct Szczecin zaprasza na bezpłatne
warsztaty edukacyjne:Europejskie Podróże Małe i
Duże Masz młodszą siostrę lub brata? To dobrze się
składa,ponieważ tym razem zapraszamy
uczestników w wieku 6-12 lat.Warsztat poświęcony zagadnieniu europejskich
podróży, tych odbytych, jak również wymarzonych. Dokąd warto pojechać?Co
dobrego spotka dzieciaki na południu Europy? Gdzie przyjemnie podróżować
rowerem?Podczas warsztatów uczestnicy założą własne dzienniki podróży,
porozmawiają o miejscach, w których jeszcze ich nie było i wymienią się
doświadczeniami na temat mijających wakacji. Warsztaty trwają 2,5 godziny,
zapewniamy wodę i mały poczęstunek.Wydarzenie jest współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej.Zajęcia odbędą się w siedzibie Sekretariatu ds. Młodzieży przy
pl.Kilińskiego 3,wejście A dnia 19 Sierpnia 2017 roku.
po więcej informacji kliknij: http://www.europedirect-szczecin.eu/index.php/naszedzialania/1720-aktywne-wakacje

PROGRAM SPOŁECZNIK
Aplikuj do Społecznika.Dotychczas zgłoszonych
inicjatyw było tak wiele, że z programu Społecznik
na Pomorzu Zachodnim mogą skorzystać już
jedynie aktywni mieszkańcy Szczecina i powiatu
polickiego. Czas na zgłoszenie lokalnych działań

macie do 21 sierpnia – możecie to zrobić jako grupa
nieformalna, albo też w partnerstwie z organizacją pozarządową. A więc do dzieła!
Więcej na: http://karrsa.eu/program-spolecznik/

TALL SHIP RACES
Od 5 do 8 sierpnia Szczecin kolejny raz stanie się
żeglarską stolicą Europy! Największe żaglowce
świata kończące wyczerpujący wyścig po Bałtyku zawiną do stolicy Pomorza
Zachodniego, by wspólnie z mieszkańcami i turystami świętować wielki finał regat The
Tall Ships Races 2017.W programie każdy znajdzie coś dla siebie!.Ale to nie
wszystko! Finał regat przedłużony zostanie o największy w Polsce Festiwal Sztucznych
Ogni Pyromagic. Po więcej informacji kliknij: http://tallships.szczecin.eu/pl/

STYPENDIA POMOSTOWE
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zaprasza do
wzięcia udziału w Programie socjalnych stypendiów
adresowanych do maturzystów z terenów wiejskich
oraz małych miasteczek.
Przedsięwzięcie polega na fundowaniu stypendiów na pierwszy rok studiów dziennych.
Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy.Aplikować o stypendium na I rok
studiów mogą maturzyści, którzy ukończy szkołę ponadgimnazjalną.Istnieje także
możliwość ubiegania się o stypendia na kolejne lata studiów.Zapraszamy po więcej
informacji na stronę: http://www.eurodesk.pl/granty/stypendia-pomostowe

WSPARCIE DLA AKTYWISTÓW
Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejny nabór
na warsztaty szkoleniowe dla liderów organizacji
pozarządowych ze wsi i małych
miasteczek.Warsztaty zatytułowane: „Planowanie i
realizacja projektów społecznych i partnerstw”
skierowane są do przedstawicieli stowarzyszeń i
fundacji ze wsi i miast do 30 tys. mieszkańców.
Zapraszamy do zgłoszeń i po więcej informacji :
http://fundacjawspomaganiawsi.pl/

EUROPEAN YOUTH MEDIA DAYS

Masz od 18 do 30 lat i próbujesz sił w
dziennikarstwie? Możesz zostać jednym z 90
reporterów,relacjonujących European Youth Media
Days (EYMD).Osoby zakwalifikowane do udziału w EYMD uczestniczyć będą w
trzydniowych warsztatach dziennikarskich w Brukseli - 16-18 października 2017 oraz
dyskusjach politycznych. Tematem przewodnim będzie "populizm". Uczestnicy będą
tworzyć materiały dla mediów, korzystając z wyjątkowej okazji przyjrzenia się z bliska
pracom Parlamentu Europejskiego.Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 sierpnia
2017.Zapraszamy do zgłoszeń!
Więcej informacji : http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/wydarzenia/european-youthmedia-days

MORZE SŁÓW
Fundacja Anny Lindh oraz Europejski Instytut Morza
Śródziemnego zapraszają na kolejną edycję
międzynarodowego konkursu literackiego na krótkie
opowiadanie „Morze słów”. Konkurs skierowany jest do młodych ludzi z 43 krajów
regionu Europy i Basenu Morza Śródziemnego.Konkurs skierowany jest do młodych
ludzi między 18. i 30. rokiem życia, obywateli 43 krajów regionu Europy i Basenu
Morza Śródziemnego (w tym Polski).Tematem konkursowym jest "Młodzież,
stereotypy i radykalizacja". Długość opowiadania nie może przekroczyć 2500 słów.
Opowiadania mogą być napisane w jednym z języków urzędowych uczestniczących
krajów, muszą to być oryginalne i niepublikowane prace.Po więcej informacji kliknij:
http://www.eurodesk.pl/granty/morze-slow-miedzynarodowy-konkurs-literacki

INTERSHIP IN BUSINESS DEVELOPMENT

Chcesz zdobyć umiejętności zawodowe za granicą?
Czy mówisz "tak" Erasmusowi +? Czy chciałbyś
wziąć udział w międzynarodowym stażu w firmie za
granicą?
Jeżeli jesteś studentem/ką koniecznie sprawdź bazę
możliwości na stronie:
https://erasmusintern.org/traineeship/internship-business-development

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

