Rekrutacja do Lidera Zachodniopomorskiego trwa
,,Lider Zachodniopomorski” to szansa na naukę,
działanie i zarazem zbudowanie ciekawego CV, które
przyda się w przyszłości. Rekrutacja trwa do 21
grudnia, więc na nagranie filmu i zdobycie
rekomendacji zostało jeszcze sporo czasu.
Czytaj więcej...

Święto Aktywnych, czyli Przystanek Wolontariat
Jak co roku świętujemy Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza i mówimy głośno o osobach i grupach,
którym się chce! Przyjdź, zainspiruj się, zachęć innych.
Jednym słowem #WypróbujWolontariat i świętuj z nami
w Szczecinie i w całym regionie zachodniopomorskim w
dniach 4-8 grudnia 2017.
Czytaj więcej...

daNUTA, czyli Konkurs Zespołów Młodszego
Sortu
1-3 grudnia młode zespoły z regionu wezma udział w
muzycznej rywalizacji o wydanie płyty. To już druga
edycja wydarzenia tworzonego przez młode osoby dla
młodych osób. Sekretariat ds. Młodzieży jest
partnerem wydarzenia.
Czytaj więcej...

Czy mamy do odrobienia lekcje demokracji?
Województwo Zachodniopomorskie organizuje lekcje
cyklicznie od kilku lat. Spotkania zachęcają młodzież
do zaangażowania się w sprawy kraju i udziału w
codziennym życiu lokalnej społeczności. Mają
zainicjować dyskusję na temat demokracji w Polsce,
najważniejszych
uregulowań
zapisanych
w
Konstytucji RP, standardów międzynarodowych
dotyczących praw człowieka. Czytaj więcej...

Pojedź z INKU do Poznania!
INKU Szczeciński Inkubator Kultury zaprasza do
udziału w ósmej edycji Programu „Jedź z nami”.
Wzorem lat ubiegłych, organizują wizytę studyjną, tym
razem do Poznania, do Centrum Kultury Zamek. Czytaj
więcej...
Szkolenie z tworzenia stron na Wordpressie
Obecnie, ponad 25% stron internetowych opartych jest na Wordpressie. Na
szkoleniu, stworzymy kolejną. Zaczniemy od podstaw, więc bez obaw! Po
szkoleniu każdy uczestnik będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu
tworzenia, zarządzania oraz edycji stron opartych na Wordpressie.
Czytaj więcej...

Stypendia na 2018/2019
Program dla samych Dobrych Pomysłów
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
opublikowała ofertę stypendialną na wyjazdy
zagraniczne dla studentów, doktorantów i
naukowców na rok akademicki 2018/2019. W
przypadku dużej części państw, do których
można
wyjeżdżać,
obowiązuje
termin
wnioskowania do 15 grudnia 2017 r.
Czytaj więcej...

Do udziału w konsultacjach publicznych Komisja
zaprasza
obywateli,
platformy
mediów
społecznościowych, organizacje informacyjne
(nadawców,
media
drukowane,
agencje
informacyjne, media internetowe i serwisy
weryfikujące
fakty),
naukowców
i organy
publiczne.
Czytaj więcej...

