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15 octombrie - PROTEJAȚI-VĂ - ALEGEȚI IDENTITATEA CORPORATIVĂ 
PETIT PAS a creat două variante de logo și le-a cerut partenerilor să voteze pentru una dintre ele. Am ales-o 
:pe prima 

 
 

20 octombrie - PRIMA ÎNTÂLNIRE VIRTUALĂ A PROIECTULUI! 
Cei cinci parteneri ai proiectului PROTEJEAZĂ-TE PE TINE ȘI MEDIUL TĂU, s-au întâlnit online pentru prima 
.intalnire de proiect 

 
:Fiecare partener și-a prezentat organizația 
(ACD LA HOYA (SP 
(ACTA CENTER (RO 
(GRAPHISTES DE L'OMBRE (FR 
(KREATEM (HU 
(PETIT PAS (IT 

 
.Petit Pas a reamintit subiectul general al proiectului, finalitățile acestuia și sarcinile operaționale viitoare 

 
 
31 octombrie - CREAREA GRUPULUI DE FACEBOOK AL PROIECTULUI 
GRAPHISTES DE L'OMBRE a creat Grupul FB proiectului și a invitat, de asemenea, partenerii și o parte dintre 
.primii actori 

 

https://www.facebook.com/PetitPasaps
https://www.facebook.com/acdlahoya82
https://www.facebook.com/actacenter.ro
https://www.facebook.com/graphistesdelombre.marseille
https://www.facebook.com/kreateam.ngo
https://www.facebook.com/PetitPasaps
https://www.facebook.com/graphistesdelombre.marseille
https://www.facebook.com/groups/protectyourselfandtheenvironment


 
Vom împărtăși acolo bune practici din mediul țărilor partenere, concentrându-ne pe mecanisme de cooperare 
de succes 

 
 
 

25 noiembrie - CREAREA SITE-ULUI PROTECTYOURSELEU.COM 
ACD LA HOYA a creat site-ul web al proiectului 

 
 
 

6 decembrie - DOCUMENTAREA PRIMELOR BUNE PRACTICI 
Protocolul interviurilor sugerat de GRAPHISTES DE L'OMBREa fost validat de parteneri și testat cu două 
.prime organizații. Mărturiile lor urmează să fie publicate pe grupul FB, după ce au fost validate de echipă 

 
Au fost deja produse două. PETIT PAS a făcut prima încercare de a o folosi cu un caz italian 

 
(AMATIS, răcire ecologică a aerului (FR 

https://www.facebook.com/groups/protectyourselfandtheenvironment
https://protectyourselfeu.com/
https://www.facebook.com/acdlahoya82
https://protectyourselfeu.com/
https://www.facebook.com/graphistesdelombre.marseille
https://www.facebook.com/PetitPasaps
https://youtu.be/XhJcbQiyUgk


 

 
 

(CAPTE, agroforesterie (FR 

 
 
 

(STOLTENOW, vegetarian (IT 

 
 
 
 

PROTECT YOURSELF este un proiect de parteneriat strategic nr. 2020-1-IT02-KA204-079033 acordat prin 
programul ERASMUS + al Uniunii Europene - Coordonator proiect: PETITS PAS ngo, Corso don Luigi Sturzo, 

53 76125 Trani IT - Numero OID: E10067534 - petitpasonlus@gmail.com - www.petitpasaps.it 

https://youtu.be/m2Mvkpbz0jE
https://youtu.be/NMsgRoAEB9U
https://youtu.be/wz12VHRxfYM
https://youtu.be/DuioB_uwJbQ
https://youtu.be/DuioB_uwJbQ
mailto:petitpasonlus@gmail.com
http://www.petitpasaps.it/

