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EFHR poszukuje osób do udziału w projekcie w Budapeszcie

Fot. efhr.eu

Światowy Dzień Nauczyciela
Imieniny obchodzą: Faustyna, Justyn, Rajmund

Wilnoteka.lt, 5 sierpnia 2015, 12:20

W dniach 29 sierpnia - 3 września 2015 r. w
Budapeszcie odbędzie się projekt "Fighting rightwing populism in Europe". Europejska Fundacja
Praw Człowieka (EFHR) poszukuje 2 chętnych
osób, w wieku powyżej 21 lat, do udziału w
projekcie. W ramach projektu odbędzie się
spotkanie pt. "Simulation Game on Right Wing
Populism". Uczestnicy spotkania przyjrzą się
m.in. wpływowi prawicowego populizmu na
kulturę demokratyczną i wezmą udział w grze
symulacyjnej.

Wymagania: uczestnicy powinni posiadać co najmniej podstawową wiedzę o prawicowym populiźmie oraz
dobrze porozumiewać się w języku angielskim.
Jeżeli chcesz wziąć udział w projekcie, wyślij swoje CV oraz list motywacyjny na adres mailowy:
praktyki@efhr.eu. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 16 sierpnia 2015 r.
Oprócz uczestników z Litwy, w Budapeszcie udział w projekcie wezmą uczestnicy z: Grecji, Niemiec, Macedonii,
Mołdawii, Rumunii, Węgier oraz Włoch. Koszty transportu oraz zamieszkania w pełni pokrywają organizatorzy.

Na Litwie: Edvinas, Galė, Placidas

Więcej ...
WILNO I WILEŃSZCZYZNA

Napisem na koszulkach
zajmie się prokuratura?
Służba ds. Równouprawnienia
złożyła w Wileńskiej Prokuraturze
Dzielnicowej skargę w sprawie kontrowersyjnego napisu
na koszulkach, które mieli na sobie...
Budynek biblioteki Wróblewskich zostanie...
Jak spędzić weekend w Wilnie i na Wileńszczyźnie...
W dniu Aniołów Stróżów życzenia dla stróżów prawa
Rejon solecznicki przygotowany na grypowy sezon
Zboże rządzi, czyli dożynki "spod lady...
Więcej

EFHR wierzy, że projekt będzie wspaniałą okazją nie tylko do pozyskania nowej wiedzy, ale i do cennych
kontaktów. Więcej o projektach w których EFHR bierze udział szukaj w zakładce "Projekty" na stronie:
www.efhr.eu
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Sądy mają być
bezstronne! Pikieta w
obronie polskich szkół
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Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać

Wyślij znajomemu

Kolejna pikieta w obronie polskich
szkół odbyła się przed gmachem Litewskiego
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dlaczego właśnie
tam? Ponieważ...
"Wilia" powraca do minionego... 60-...
J. Narkiewicz: Wyborcy powinni wiedzieć, jak wygl...
Alicja Klimaszewska nominowana w konkursie "...
Polskie Stowarzyszenie Medyczne. Konferencja na...
Intro w polu kukurydzy - poplenerowy wernisaż

Komentarze
#1 Eurokomuna czy inaczej UE ma
dls Cowboy. (niezweryfikowany), 6 sierpnia, 2015 - 02:08

Więcej

Eurokomuna czy inaczej UE ma prawo do hegemonii, a Rosja ma sie kurczyc? jestesmy Slowianami a nie
ateistyczna banda germanow.
Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać

LITWA

16 października kolejny
wiec przed siedzibą rządu
#2 dls Cowboy vel Pastuch wielu
BAUBLIS, 5 sierpnia, 2015 - 20:39
dls Cowboy vel Pastuch wielu imion przepoczwarzył się
Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać

#3 I to pisze dls Cowboy.
Anonim (niezweryfikowany), 5 sierpnia, 2015 - 17:21
I to pisze dls Cowboy. (niezweryfikowany), 5 sierpnia, 2015 - 13:01 ten co bezczelnie chwali ubecję i Batiuszkę
Stalina :"To jest jawna ingerencja Eurokomuny w wewnetrzne sprawy Wegier".

16 października przed siedzibą rządu
odbędzie się kolejna akcja
protestacyjna przeciwko polityce oświatowej władz Litwy.
Tym razem do środowisk oś...
Bronisław Komorowski honorowym obywatelem ziemi...
PZU Lietuva sprzedana Norwegom
Festiwal Muzyczny M.K. Čiurlionisa z udziałem...
Niemieckie haubice w wyposażeniu litewskiego...
Budżet Wilna straci
Więcej
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Wybory na Białorusi:
Łukaszenka liderem
sondaży

#4 To jest jawna ingerencja
dls Cowboy. (niezweryfikowany), 5 sierpnia, 2015 - 13:01
To jest jawna ingerencja Eurokomuny w wewnetrzne sprawy Wegier.
Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać

Sposób wyświetlania komentarzy
Widok uproszczony, z treścią

Najpierw najnowsze

ZA MIEDZĄ

50 na stronę

Zachow aj ustaw ienia

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.

11 października na Białorusi odbędą
się wybory prezydenckie. W wyścigu o najwyższy urząd w
państwie startuje czworo kandydatów. Według sondaży
niezależ...
Studenci z wileńskiej filii UwB na mię...
Zespół "Smile" wrócił z kolejnego...
Litewsko-polski sukces w Oslo - "Nasza klasa...
Ambasador Rosji na dywaniku w polskim MSZ
W Białymstoku o polsko-litewskiej współpracy...
Więcej

OGŁOSZENIA

Bogaty człowiek interesu
szuka asystentkę, służącą
i kucharkę
Budapeszt, Węgry
Otwarte spotkanie O.K. Ojcowskiego Klubu w...
Szkolenia - kosmetyczne, paznokci, makijaż...
Oferta pożyczki pomiędzy szczególności
Polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim zaprasza
Studia polonistyczne na Uniwersytecie...
Więcej

OSTATNIO KOMENTOWANE
Najwyższy czas aby UE i
03.10.2015 - 18:42
Bezsilne przyglądanie się
03.10.2015 - 11:55
http://rom4135.wix.com/24-liv
01.10.2015 - 18:02
To lotnisko miało swoją nazwę
30.09.2015 - 11:13
DARMOWA TELEWIZJA INTERNETOWA PL
29.09.2015 - 16:05

Projekt jest współfinansowany
ze środków finansowych
otrzymanych od Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach
konkursu na realizację zadania
"Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
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