
AJUTAȚI-NE SĂ LUPTĂM ÎMPOTRIVA SCHIMBĂRILOR
CLIMATICE!

În aprilie 2021, Petit Pas, coordonatorul proiectului Protect Yourself, a lansat o
campanie prin e-mail numită „Ajutați-ne să luptăm împotriva schimbărilor
climatice” pentru a sensibiliza proiectul și a invita pe toți cei interesați sau
care lucrează în domeniul protecției mediului, economiei circulare ,
schimbările climatice să se alăture mecanismului de cooperare pentru a
discuta și dezbate strategii de combatere a schimbărilor climatice.

PROTECT YOURSELF
Cooperation mechanism to protect the environment
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“THE WORLD IS A FINE PLACE AND WORTH

THE FIGHTING FOR" 
ERNEST HEMINGWAY

ALĂTURAȚI-VĂ MECANISMULUI DE COOPERARE ȘI
FORMAREA ÎN SPANIA!

În primele opt luni ale proiectului
„Protejați-vă - mecanism de cooperare
pentru protejarea mediului”, partenerii
au contribuit la stabilirea mecanismului
de cooperare pentru a împărtăși și
dezbate cele mai bune practici pentru
identificarea, analiza și evaluarea
acțiunilor climatice, diseminarea
proiectului și lucrul activ despre modul
de implementare a primei activități de
instruire care ar fi trebuit să aibă loc în
decembrie în Spania, găzduită de ACD LA
HOYA, dar a fost amânată din cauza
pandemiei și a dificultăților de călătorie.

 Sunt vești bune ... Este încă timp!
Alăturați-vă mecanismului nostru de
cooperare de pe Facebook (PROTEJAȚI-
VĂ ȘI MEDIUL - acțiuni de combatere a
schimbărilor climatice), începeți să
discutați sau să învățați informații din
diferite țări despre schimbările climatice
și acțiunile de întreprins pentru a le
combate.

Și dacă doriți să aflați mai multe ...
Participați la atelierul nostru din Spania!
Vom avea o instruire de 3 zile pentru a
împuternici oamenii adulți și a consolida
acțiunile climatice. Vor fi activități
practice și teoretice într-un mediu
internațional cu participanți din Spania,
Italia, Ungaria, Franța și România.
Contactați-ne pe
protectyourself.eu@gmail.com, vom fi
bucuroși să vă sprijinim și să vă adresăm
toate întrebările.
Și dacă sunteți curioși de proiectul
nostru, vizitați site-ul nostru web
www.protectyourselfeu.com

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.
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