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Малі гранти від BEARRTrust
BEARRTrust радо оголошує про початок
програми невеликих грантів на 2016 рік
і запрошує неприбуткові організації до
подання заявок проектів, що підтримують
навчання (розвиток навичок) біженців та
внутнішньо переміщених осіб. Програма
малих грантів 2016 року спрямована на
підтримку:
 обміну досвідом та знаннями між
некомерційними
організаціями,
що
мають відповідні цілі;
 більш
широкого
розповсюдження
найкращих практик;
 покращення співпраці та координації
серед
некомерційних
та
інших
організацій, що працюють з цільовими
групами;
 підвищення
рівня
обізнаності
та
залучення громадських організацій до
вирішення окремих проблем.
Максимальний розмір фінансування - 3000
фунтів стерлінгів. Детальніше...

Дедлайн: 1 березня

Березень, 2016

Гранти Advocate Europe:
фінансування ваших ідей
Advocate Europe надає до 50 тисяч євро на
фінансування
інноваційних
ідей,
спрямованих на об’єднання та посилення
партнерських
відносин
між
представниками
громадянського
суспільства у Європі. Сфери проектів
можуть бути різноманітними: соціальні
інновації,
мистецтво,
культура
чи
громадянська освіта. Детальніше...

Дедлайн: 8 березня

Випробуй себе: найскладніший
у світі вступний іспит
Детальніше...

ГРАНТИ
Конкурс бізнес-планів «Leadership»
для молоді
Київський молодіжний центр організовує
конкурс «Leadership», метою якого є
підвищення
мотивації
молоді
щодо
підприємництва та сприяння їй у реалізації
бізнес-планів. Цьогоріч проекти будуть
оцінюватися
у
трьох
номінаціях:
«Соціальний
проект»,
«Інноваційний
проект» (проект у галузі виробництва,
сфери послуг і торгівлі), IT-проект (проект у
галузі інформаційних технологій).У конкурсі
можуть брати участь громадяни України
віком від 14 до 35 років.
Конкурс проводитиметься у два етапи:
I етап – поглиблення знань, розвиток умінь
та навичок ведення підприємницької
діяльності;
II етап – відбір та визначення кращих
бізнес-планів. Детальніше...

Точні та природничі науки в
Женевському університеті
Для студентів, які бажають отримати
ступінь магістра у Швейцарії, доступні
стипендії Женевського університету. Одна
з вимог до потенційних учасників програми
– вони мають входити до 10% кращих
студентів свого потоку. Детальніше...

Дедлайн: 15 березня

MagneticOne створив
навчальну пошукову систему
для старшокласників та
студентів

Дедлайн: 13 березня

Студенти мають право безкоштовно відвідувати столичні музеї й
театри за окремим графіком
Грантова програма Demo
Environment Sida
Програма Demo Environment Sida надає
гранти
неприбутковим
організаціям,
академічним установам, фондам та бізнес
структурам. Грантова програма має на меті
сприяти сталому розвитку та зменшенню
рівня
бідності
завдяки
активізації
партнерських відносин та поширенню
знань про інноваційні технологічні рішення.
Заявники можуть брати участь у межах
програми Planning Grants (максимальний
бюджет - 350,000 шведських крон).
Детальніше...

Стипендії “Transform Together”
для навчання у Великобританії
Університет Шеффілд Халлам (Sheffield
Hallam University) пропонує стипендії для
студентів з усього світу для навчання на
бакалаврських та магістерських програмах.
Розмір гранту: 100-відсоткове покриття
коштів
за навчання
на програмах
магістратури,
50-відсоткове
покриття
коштів за навчання на бакалаврських
програмах. Детальніше...

Дедлайн: 31 травня

Дедлайн: 18 березня
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МОЖЛИВОСТІ
ТОП-5 ресурсів для вивчення латини
Креативно
відшити
надокучливого
залицяльника словом «Valete!», набити
загадкову
татушку
з
незрозумілим
крилатим виразом і додати незвичайний
допис у власному резюме не буде складно,
якщо ви знаєте латину. Так, це мертва
мова, і вживати її у повсякденному житті
складно й нудно, проте у деяких випадках
це може видатися дуже корисним.
Наприклад, мало хто знає, що вивчити
іспанську,
італійську,
французьку,
румунську, молдавську, валлійську, франко
-провансальську мови буде набагато
простіше, коли ви володієте латиною. Ми
склали для вас підбірку ресурсів, що
допоможуть опанувати мертву мову!
Детальніше...
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Безкоштовний англомовний
кіноклуб у Києві запрошує учасників
До
участі
в
клубі
запрошуються
старшокласники, студенти, викладачі і всі
охочі. У програмі – перегляд фільмів
англійською
мовою
з
субтитрами
(англ. мовою). Щоразу після перегляду
фільму відбуватиметься його обговорення.
Засідання
кіноклубу
відбуваються
у
приміщенні Ресурсного центру за адресою:
Києво-Могилянська
академія,
вул. Сковороди 2, корп. 3, кімн. 121. Для
участі у заходах треба реєструватись за
телефонами: (044) 425-77-75, 067-2307619,
або ел. поштою: etrc_kyiv@yahoo.com.
Участь безкоштовна.

Контакти редакції:
21018 м. Вінниця, вул. Пирогова, 56
(0432) 35-37-97
(0432) 35-55-33
http://library.vnmu.edu.ua
libvnmu@gmail.com
Розповсюджується безкоштовно.
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