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Stagii 

Redactor şef: Claudiu - Petrică Rizea  

Pentru a nu mai primi acest newsletter, vă rugăm să ne scrieţi la: office@cexa.org.  

Întrebări sau comentarii la office@cexa.org.   

Sursa: www.nonguvernamental.org  
Stagiu de voluntariat în Malaga 

Termen de înscriere: 10 Iulie 2014 

Data desfășurării: Ianuarie - Octombrie 2015 

Locul desfășurării: Malaga, Spania 

Pentru mai multe detalii accesați:  
http://europaerestu.eu/projects/intercambia-hosting/ 

Durata: 10 luni 

Stagiu la Consiliul Uniunii Europene 

Termen de înscriere: 01 Octombrie 2014 

Data desfășurării: 01 Februarie - 30 Iunie 2015 

Locul desfășurării: Bruxelles 

Pentru mai multe detalii accesați:  
http://www.consilium.europa.eu/council/traineeships-at-
the-gsc?tab=General-information&lang=ro 

Durata: 5 luni 

Concurs 
EVS Film Festival 2014 

 Programul european Erasmus + organizează a 2-a ediție 
a unui  Concurs de film european despre cetățenie.  
 Tema din acest an este citat Gandhi: "Fii schimbarea pe 
care vrei să o vezi în  lume ".  
 Participanții trebuie să creeze un film durează mai puțin 
de 3 minute ilustrând aspectul lor pe angajamentul civic 
și viziunea lor de cetățenie.  
 Filmul trebuie să fie în limba franceză sau în limba 
engleză (sau să fie subtitrate în una dintre aceste limbi). 

Termen de înscriere: 07 septembrie 2014 

Pentru detalii și înscrieri accesați: https://
docs.google.com/forms/d/1oDBhRNaRM9DM99-
9mSVDCg-0O87DlD0Nk1pXHCDnz6Y/viewform 

Stagii la Comisia Europeană 

Termen de înscriere: 15 Iulie 2014 

Data desfășurării: martie 2015 - iulie 2015 

Locul desfășurării: Bruxelles 

Pentru mai multe detalii accesați:  
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm 
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http://www.nonguvernamental.org/ong-track/studentii-din-domeniul-itc-au-parte-de-stagii-pe-bune/
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Conferințe 
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Sursa: www.soteria.org.za  

Conferința: ”Euro - Heart Beats for Healthy Habits” 

Termen de înscriere: 15 iulie 2014 

Data desfășurării: 2 - 9 octombrie 2014  

Locul desfășurării: Kratovo, Macedonia  

Pentru detalii accesați: http://trainings.salto-youth.net/4287  

Conferința: ”Model UN Workshop”  

Termen de înscriere: 15 septembrie 2014 

Data desfășurării: 22 - 24 noiembrie 2014  

Locul desfășurării: Tokyo, Japonia  

Pentru detalii accesați: http://outreach.un.org/mun/ 

 Acest workshop este destinat studenților și consilierilor MUN 

care organizează simulări MUN sau au participat la o conferință 

MUN. Orice elev care a avut un rol de lider în organizarea unei 

conferințe sau a participat ca delegat este eligibil pentru a aplica. 

Solicitanții trebuie să fi participat la cel puțin un model de 

simulare ONU înainte de atelier și trebuie să fie capabil de a 

comunica în limba engleză.  

Forumul Mondial pentru Democrație 2014 

Termen de înscriere: 15 iulie 2014 

Data desfășurării: 31 octombrie - 6 noiembrie 2014  

Locul desfășurării: Strasbourg, Franta  

Pentru detalii accesa ț i: https://www.dropbox.com/s/
dxs0tnpuy5jselv/CALL%20for%20participants.docx  

 A 3-a ediție a Forumului Mondial se adresează tinerilor, oamenilor 

si factorilor de decizie și formatorilor de opinie.  

 Conținutul de bază al Forumului va consta în discuții despre succes  

inițiative și acțiuni pentru cetățenie și participarea tinerilor, și noi  

soluții de guvernare pentru incluziunea democratică a tinerilor. 

Curs 
Curs de fotografie  

Termen de înscriere: continuu 

Data desfășurării: iulie, august, septembrie.   

Locul desfășurării: Craiova, România 

Pentru detalii și înscrieri contactați: 
centrudetineret_craiova@yahoo.com   

http://www.soteria.org.za/Soteria_Lifestyle_Centre_Ministries.aspx?iMinistryID=17
http://trainings.salto-youth.net/4287

