
 

Konkurs Pozarządowy Szczecin 

Koła akrobatyczne i pilates w Parku Żeromskiego, mobilne drzewa, Przystanek Północ na wesoło, 

walka na miecze świetlne, Ostrobój 5. To promil wydarzeń, które organizują społecznicy w Szczecinie. 

Nadszedł moment na docenienie najciekawszych z nich! Sektor 3 Szczecin oraz Urząd Miasta Szczecin 

zapraszają do zgłaszania, w ramach plebiscytu „Pozarządowy Szczecin”, najciekawszych inicjatyw 

realizowanych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Dla zwycięzców plebiscytu 

przewidziano nagrody! (więcej informacji) 

#mikroDOTACJE2019 – nabór uzupełniający 

Organizacje i grupy nieformalne działające na terenie Szczecina i na rzecz Szczecinian zapraszamy do 

składania wniosków o realizację mikrodotacji. Ogłaszamy start 3 naboru uzupełniającego a na wnioski 

czekamy od 9 do 29  października 2019 r. (więcej informacji) 

Inicjatywa Lokalna kolejne spotkania! 

Zapraszamy na kolejne spotkania dotyczące Inicjatywy Lokalnej. Podczas 2godzinnych spotkań 

pokazujemy w jaki sposób można wykorzystać to narzędzie do rozwijania społeczności lokalnej i 

zacieśniania więzi. Terminy spotkań i miejsca dostępne na stronie (więcej informacji) 

Zapisz się do newslettera Sektor 3 Szczecin 

Zachęcamy do dołączenia do newslettera Sektor 3 Szczecin. Nie spamujemy, wysyłamy tylko jak 

pojawiają się informacje ważne z punktu widzenia organizacji pozarządowych. (link do rejestracji) 

Proponujemy również obserwować naszą grupę na facebooku, gdzie można znaleźć m.in. informacje 

o szkoleniach czy obowiązkach związanych z prowadzeniem organizacji (link do grupy) 

Obserwujcie nas w mediach społecznościowych! 

Aby być na bieżąco z ofertą Sektor 3 Szczecin dla lokalnych organizacji pozarządowych zachęcamy do 

śledzenia nas na: 

 Facebooku (LINK)  

 Twitterze (LINK) 

 LinkedIN (LINK) 

 Youtube (LINK) 

Rezerwacje sal w Sektor 3 Szczecin 

http://sektor3.szczecin.pl/konkurs-pozarzadowy-szczecin-edycja-2019/
http://sektor3.szczecin.pl/mikrodotacje-2019-3-nabor-wnioskow/
http://il.szczecin.pl/
https://szczecin.us4.list-manage.com/subscribe?u=01aef7a5cfa8a99a75953c730&id=f9af75171e
https://www.facebook.com/groups/NGOSzczecin/
https://www.facebook.com/sektor3szczecin/
https://twitter.com/sektor3szczecin
https://www.linkedin.com/company/fundacjasektor3
https://www.youtube.com/user/sektor3szczecin


 

Poniedziałkowe popołudnia na razie bez większego obłożenia. Jeśli Wasza organizacja planuje 

cykliczne spotkania, a nie macie gdzie ich zrealizować to zapraszamy! (więcej informacji)  

Strona www.sektor3.szczecin.pl  

Strona Sektora 3 jest doskonałym miejscem promowania i informowania o działaniach organizacji i 

organizowanych wydarzeniach. Polecamy zapisanie się do newslettera Sektor3 oraz korzystanie z 

opcji „Poinformuj nas”.  Obie funkcje na stronie głównej  www.sektor3.szczecin.pl 

http://sektor3.szczecin.pl/kalendarz-wydarzen-organizacji-pozarzadowych/
www.sektor3.szczecin.pl
www.sektor3.szczecin.pl

