Regionalne Centrum Młodzieży
w Tczewie
rcm@fundacjapokolenia.pl

Aktywator - nowy program grantowy
dla młodzieży!
Fundacja Pokolenia uruchomiła Program Grantowy
„Aktywator” dla młodzieży z terenu Miasta
i Gminy Tczew skierowany do grup młodzieżowych
w wieku 15 - 30 lat
realizować
chcących
zaplanowane
przez
siebie
inicjatywy
o charakterze społecznym, kulturalnym, rozwijające
umiejętności techniczne i wykorzystujące nowoczesne
technologie.
Więcej
informacji
na
stronie:
www.fundacjapokolenia.pl.
Termin
składania
wniosków upływa 10 lutego 2012.
…………………………………………………………
Nowe terminy składania wniosków do Programu
„Młodzież w działaniu” w 2012 roku:
• 1 lutego
• 1 maja
• 1 października
Szczegóły: www.mlodziez.org.pl

Konkurs wniosków na dofinansowanie
polsko-litewskich projektów młodzieżowych
Jeżeli jesteś zainteresowany
realizacją polsko-litewskich
projektów
młodzieżowych
w 2012 roku, koniecznie zapoznaj się z konkursem
wniosków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany
Młodzieży. Dzięki dofinansowaniu możesz realizować
wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria oraz inne
spotkania
młodzieży
z
Polski
i
Litwy!
http://www.plf.org.pl/konkurs-wnioskow-2012
…………………………………………………………
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego
W związku z procesem aktualizacji Strategii Rozwoju
Województwa Pomorskiego została uruchomiona
strona
internetowa
strategia2020.pomorskie.eu,
na której umieszczane są na bieżąco informacje
dotyczące przebiegu prac. Dzięki temu otrzymujemy
dostęp do wszystkich wypracowanych
do tej pory materiałów oraz możliwość
śledzenia relacji z przebiegu wszystkich
odbywających się spotkań związanych
z aktualizacją Strategii.

…………………………………………………………
…………………………………………………………
Wyraź swoją opinię i zgarnij fajne nagrody
Zgodnie z zasadą "nic o nas bez nas" zachęcamy
do udziału w konkursie, w którym Twoje zdanie liczy
się najbardziej. Włącz się
w drugą rundę konsultacji
dialogu usystematyzowanego
i wygraj cenne nagrody.
Wybierz jeden z tematów, zaprezentuj go w wybranej
formie, wyślij swoją pracę wraz z oświadczeniem do 2
lutego 2012 na adres dialog@frse.org.pl i wygraj
cenne nagrody. Więcej informacji na stronie:
http://www.mlodziez.org.pl/aktualnosciprogramowe/wyraz-swoja-opinie-i-zgarnij-fajnenagrody

Darmowe szkolenia językowe (angielski)
i komputerowe – druga tura zapisów !
W ramach projektu oferowane są kursy:
Językowe — angielski
Komputerowe
Zainteresowani
mogą
uczestniczyć tylko w jednym
rodzaju szkoleń. Dla uczestników – osób w wieku 45+
realizowane
będą
indywidualne
konsultacje
z doradcami zawodowymi w wymiarze 4 godzin.
Zasady
rekrutacji
i
informacje:
http://cnja.com.pl/kompetentny_znaczy_otwarty_na_z
miany/kzonz.htm
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Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.
Informujemy, że 5 stycznia 2012
roku Fundacja na rzecz Rozwoju
Polskiego Rolnictwa ogłosiła IV
edycję konkursu na prace dotyczące
polskiego rolnictwa i obszarów
wiejskich pod nazwą „Polska wieś –
dziedzictwo i przyszłość”. Konkurs został objęty
patronatem
honorowym
Polskiego
Komitetu
ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja
polskiego
rolnictwa,
problematyki
związanej
z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego
oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej
wsi. Kapituła Konkursowa wyłoni wyróżniające się
opracowania, które zostaną wydane w postaci
książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar
(www.scholar.com.pl),
będącym
partnerem
w projekcie. Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca.
Więcej
informacji
na
stronie
internetowej:
http://www.fdpa.org.pl/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=523&Itemid=540&lang=pl
…………………………………………………………
Sztum w Europie, Europa w Sztumie
„Podsumowanie
Prezydencji
Akcję
w Powiecie Sztumskim” zorganizowali
w sobotę, 14 stycznia 2012, Młodzieżowa
Grupa Działania oraz Gimnazjum nr 1
im. Jana Pawła II w Sztumie.
Celem akcji była popularyzacja
wiedzy o Unii Europejskiej wśród
młodzieży
gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej ze szkół powiatu sztumskiego.
Ponadto była to okazja do podsumowania dorobku
polskiej prezydencji jak i dotychczasowego wpływu
Unii Europejskiej na życie mieszkańców powiatu
sztumskiego.
…………………………………………………………
VI Laboratorium Animacji Społecznej
Subregionu Nadwiślańskiego
Zapraszamy na VI Laboratorium Animacji Społecznej
Subregionu Nadwiślańskiego w ramach
ogólnopolskiego projektu Decydujmy
razem, które odbędzie się 27 stycznia
2012 w Ośrodku Szkoleniowym Szadowo
Młyn. Szóste z cyklu Laboratoriów
Animacji Społecznej, poświecone będzie
dyskusji nad procesem partycypacji w politykach
publicznych na tle projektowanej Strategii Rozwoju
Województwa Pomorskiego do 2020 roku oraz
tworzeniu
projektu
standardu
Samorządu
Zaangażowanego Społecznie. Więcej informacji:
http://www.ekokwidzyn.pl/index.php .

Nowodworska debata w stylu oksfordzkim
„Polska powinna przywrócić karę śmierci” – tak
brzmiała teza kolejnej już Nowodworskiej Debaty
Oksfordzkiej, która odbyła się dnia 11 stycznia 2012
roku w Sali Dwukolumnowej Żuławskiego Parku
Historycznego z inicjatywy Marzeny BernackiejBasek
i
Klubu
Nowodworskiego.
Tym razem jednak debatanci z Zespołu
Szkół nr 1 zaprosili do dyskusji radnych i
urzędników. Przypominamy, że zasadą
debaty w stylu oksfordzkim jest losowanie
tematu i strony, po której się wystąpi. W ten sposób
zadaniem młodzieży było bronić tezy, natomiast
opozycji składającej się z radnych ją obalić. Rolę
publiczności pełnili nauczyciele oraz uczniowie
Zespołów Szkół nr 1 i 2, przybyli również goście ze
Stegny,
członkowie
Klubu
Nowodworskiego.
Dyskusja przebiegała wartko i sprawnie, debatanci byli
dobrze przygotowani, reagowali na pytania
publiczności. Choć obie strony dołożyły wielu starań,
by przekonać publiczność do swych argumentów, to
jednak propozycja składająca się z młodzieży, okazała
się bardziej skuteczna i nie zrażona początkowym
wynikiem – tylko 39% badanych popierało tezę uzyskała na koniec wynik 61% przekonanych.
…………………………………………………………
Będzie rewolucja w Młodzieżowej Radzie Miasta?
Młodzież z tczewskich szkół, która chce
mieć wpływ na to, co dzieje się w naszym
mieście, może działać w Młodzieżowej
Radzie Miasta. Organ funkcjonuje
w
grodzie
Sambora
z
różnym
powodzeniem od kilku lat. Ostatnio pojawiło się wiele
głosów, że radę trzeba zreformować. Urzędnicy
czekają teraz na pomysły odnośnie nowego
funkcjonowania młodzieżowego gremium. Propozycje
należy składać do Wydziału Edukacji osobiście
lub drogą elektroniczną na adres: info@um.tczew.pl
z dopiskiem Młodzieżowa Rada Miasta, do końca
stycznia 2012 roku.
…………………………………………………………
2 mln euro na pomysły młodych
Polska dostała z UE dodatkowe fundusze
na wymiany, projekty i szkolenia
młodzieży. To dzięki temu, że jesteśmy
liderem w ich wydawaniu. Unijne
wsparcie to duża szansa dla młodzieży. – Badania
psychologiczne pokazują, że osoby, które działały w
nieformalnych grupach, potrafią pracować w zespole,
lepiej funkcjonują na rynku pracy i w rodzinie – mówi
dr Anna Siudem, psycholog społeczny z UMCS.
http://www.rp.pl/artykul/19,791518-Wiecej-funduszyz-UE-dla-mlodziezy.html .
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Gigant internetu pomaga niepełnosprawnym
Niepełnosprawni studenci kierunków związanych
z naukami komputerowymi
mogą już składać wnioski
o stypendia firmy Google.
Stypendia
mają
pomóc
w
przełamaniu
barier,
które utrudniają niepełnosprawnym studentom
rozwijanie pasji związanych
z
informatyką
oraz zachęcić ich do pogłębiania swej wiedzy
oraz odgrywania aktywnej roli uczestników i liderów
procesu tworzenia nowych technologii. Szanse
na stypendium mają osoby niepełnosprawne na
ostatnim roku studiów licencjackich lub przyjęte na
studia magisterskie lub doktoranckie w roku szkolnym
2012/2013. Najlepsi kandydaci otrzymają 7 tysięcy
euro rocznego stypendium na rok akademicki
2011/2012. W czerwcu 2012 r. zostaną również
zaproszeni na wycieczkę do europejskiego biura
Google. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 1 lutego
2012.
Więcej
informacji
na
stronie:
www.google.com/studentswithdisabilities-europe

Jak przełamywać bariery językowe
- szkolenie we Francji
Francuska Narodowa Agencja Programu "Młodzież
w działaniu" zaprasza na szkolenie dotyczące
przełamywaniu barier językowych w projektach
młodzieżowych i komunikacji międzykulturowej.
Celem szkolenia jest rozwinięcie
w uczestnikach pewności siebie
w posługiwaniu się językiem
angielskim podczas realizacji
projektów w ramach programu
„Młodzież w działaniu oraz zwiększenie umiejętności
praktycznego stosowania języka angielskiego w
kontaktach z grupami międzynarodowymi. Szkolenie
skierowane jest do osób pracujących z młodzieżą i
realizujących projekty w ramach programu "MwD",
którzy znają j.angielski na poziomie A1 lub A2 jednak
mają problemy w posługiwaniu się nim.
http://www.mlodziez.org.pl/szkolenia/removinglinguistic-barriers-english-within-interculturalcommunication-1
…………………………………………………………

…………………………………………………………
PAJP II 2012 Zarządzanie projektem
w perspektywie strategicznej
PAJP Pozaformalna Akademia Jakości Projektu
to innowacyjny, trzyetapowy projekt
edukacyjny łączący w sobie
szkolenie, zastosowanie wiedzy
w praktyce oraz wsparcie procesu
uczenia się. W ciągu roku odbywają
się trzy moduły PAJP, każdy poświęcony innemu
tematowi. Celem organizowanego szkolenia jest
poznanie narzędzi, metod, dobrych praktyk
oraz podejść, które pokażą jak zarządzanie projektem
może być świadomym procesem realizacji strategii
organizacji i przyczyniać się do rozwoju jednostki,
zespołu
projektowego,
całej
organizacji
oraz środowiska lokalnego. Zgłoszenia do 22 lutego
2012.
http://www.mlodziez.org.pl/szkolenia/pajp-ii2012-zarzadzanie-projektem-w-perspektywiestrategicznej .
…………………………………………………………
Program Grantowy Danone
„Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”
Program „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”
daje możliwość realizacji 32 inicjatyw
podejmowanych
przez
lokalne
organizacje w całej Polsce, które
problem
doskonale
znają
niedożywienia
i
wiedzą
jak
najskuteczniej można mu zaradzić. Więcej informacji
na stronie internetowej: http://podzielsieposilkiem.pl/ .

Równać Szanse 2012
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła
"Ogólnopolski Konkurs Grantowy"
w ramach Programu "Równać Szanse
2012" Polsko - Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Celem konkursu
jest wyrównywanie szans na dobry
start w dorosłe życie młodzieży
z terenów wiejskich i małych miast
(do 20 000 mieszkańców) poprzez
podnoszenie ich kompetencji i rozwój
umiejętności
społecznych.
Więcej
informacji
na
stronie
internetowej
Programu:
http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/12
17
…………………………………………………………
FIO 2012 ogłoszone!
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza
organizacje pozarządowe do udziału w otwartym
konkursie ofert na najlepsze
projekty
dofinansowywane
w 2012 r. ze środków krajowego
Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw
Obywatelskich
(PO FIO). Szczegóły na stronie internetowej
Ministerstwa
Pracy
i
Polityki
Społecznej:
www.pozytek.gov.pl . Termin składania wniosków: 13
lutego godz. 16:15 lub dla komponentu Wolontariatu
Długoterminowego: do końca lutego.
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Fundusz dla organizacji pozarządowych
Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP
Euroregion Bałtyk - Operator Grantu Blokowego
ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy
ogłosił drugi nabór
wniosków
projektów
„dużych” do Funduszu
dla Organizacji Pozarządowych. Termin zakończenia
naboru upływa 29 lutego 2012 r. Więcej informacji na
stronie:
http://www.swissgrant.pl/pl/fundusz-dlaorganizacji-pozarzdowych/aktualnosci .

“1 - point - 3 , GO!”
Zapraszamy do udziału w szkoleniu na Słowacji
(27.03-01.04.2012), na temat większej partycypacji
młodzieży w Europie, znajdowania partnerów
i zwiększenia uczestnictwa młodzieży w sprawach na
szczeblu lokalnym oraz przygotowania do projektów
Akcji 1.3 Młodzieży w działaniu - Młodzież w
Demokracji... Termin zgłoszeń: 5 lutego 2012. Więcej
na
stronie
internetowej:
http://www.saltoyouth.net/tools/european-training-calendar/training/1point-3-go.2394/ .
…………………………………………………………

…………………………………………………………
1 % dla Pokoleń
W sobotę 14 stycznia
podczas Karnawałowej
Fiesty „Z sercem na
dłoni” w
restauracji
Piaskowa oficjalnie zainaugurowano kampanię
promującą przekazywanie 1 % podatku na rzecz
Fundacji Pokolenia i utworzonego przez nią Funduszu
Lokalnego, z którego dochód zostanie przeznaczony
na wsparcie konkursów grantowych oraz fundusz
stypendialny. Podczas imprezy oprócz tańców
i zabawy miały miejsce aukcje charytatywne
oraz pokazy szczudlarsko – kuglarskie.

„Europa dla Obywateli” – szkolenie w Gdańsku
Punkt Kontaktowy Programu Europa dla Obywateli
oraz Stowarzyszenie Morena, serdecznie zapraszają
do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat Programu
„Europa dla Obywateli” dnia 27 stycznia 2012 r. w
godzinach 10.00 – 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia
Morena przy ulicy Jaśkowa Dolina 7. Więcej
informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie:
http://www.europadlaobywateli.pl/ .

Fundacja Pokolenia
…………………………………………………………
Konkurs „Opowiedz 2011”
Przypominamy, że do 5 lutego grupy realizujące
projekty w ramach VII edycji Działaj
Lokalnie 2011 (z terenu powiatów
tczewskiego i nowodworskiego) mają
możliwość przesyłania prac do konkursu
Opowiedz 2011. Do wygrania nagrody
pieniężne! www.fundacjapokolenia.pl

ul. Kołłątaja 9, 83-110 Tczew
tel. 58 352 45 46

www.fundacjapokolenia.pl
biuro@fundacjapokolenia.pl
Redakcja:

promocja@fundacjapokolenia.pl

NIE PRZEGAP TERMINÓW:
do 1 II 2012

Program „Młodzież w Działaniu”

http://www.mlodziez.org.pl/

do 1 II 2012

Program „Euro-Med Młodzież”

http://euromedyouth.net/

do 5 II 2012

Konkurs „Opowiedz 2011”

http://www.fundacjapokolenia.pl/pl/index.php?tab=inf&id=460

do 13 II 2012

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

www.pozytek.gov.pl

do 22 II 2012

Ogólnopolski konkurs „Równać szanse”

www.rownacszanse.pl

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Szwajcarski Grant Blokowy
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich –
komponent
Wolontariatu Długoterminowego

http://www.swissgrant.pl/pl/fundusz-dla-organizacjipozarzdowych/o-priorytecie-i

do 29 II 2012
do 29 II 2012

www.pozytek.gov.pl
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