
INCEPEREA PROIECTULUI PROTECT YOURSELF !

Introducere in proiectul „Protejați-vă mecanismul de cooperare pentru
protejarea mediului” cofinanțat de programul Erasmus +.
Datorită acestui proiect, 5 parteneri din România (ACTA CENTER, Spania (ACD
LA HOYA), Ungaria (KREATEAM) și Franța (GRAPHISTE DE L'OMBRE) au
început să lucreze împreună coordonați de organizația italiană PETIT PAS
pentru a crea o serie de instrumente și resurse să sprijine educația adulților și
să contribuie la dezvoltarea și extinderea cunoștințelor lor profesionale și
educaționale în economia circulară.

PROTECT YOURSELF
Cooperation mechanism to protect the environment
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“THE EARTH IS WHAT WE ALL HAVE

IN COMMON.”
WENDELL BERRY

CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN PRIMELE 3 LUNI ALE
PROIECTULUI ...

Crearea mecanismului de cooperare
datorită partenerului francez
GRAPHISTE DE L'OMBRE, un grup de
Facebook deschis tuturor, unde este
posibil să împărtășească știri, discuții și
dezbateri cu privire la măsurile de
combatere a schimbărilor climatice.
Partenerii s-au întâlnit online în timpul
primei întâlniri transnaționale a
proiectului, din cauza imposibilității de a
călători.
Crearea site-ului web al proiectului
www, protectyourselfeu.com de către
partenerul spaniol ACD LA HOYA, unde
va fi posibil să urmăriți toate activitățile
proiectului, să luați legătura cu
parteneriatul și să fiți mereu actualizat
cu dezvoltarea proiectului.

Parteneriatul a început să disemineze
proiectul, a ales logo-ul oficial și, la
propunerea partenerului francez, a
început să colecteze bune practici
pentru a cunoaște mecanismele de
cooperare din fiecare țară parteneră. Au
fost realizate interviuri cu membri ai
diferitelor organizații care se ocupă de
tema proiectului, părțile interesate și
mărturiile au fost colectate sub formă de
scurte videoclipuri în care participanții
au fost întrebați ce înseamnă pentru ei
sau ce acțiuni în viața lor de zi cu zi iau
pentru a proteja mediul.

Dacă sunteți curioși sau doriți să vă
inspirați, puteți găsi aceste scurte
interviuri pe site-ul nostru YouTube
channel.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar 
Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

https://www.youtube.com/channel/UCOjznRI0k4N_BodxLvp_TrA/videos

