
SOLUTION NOT POLLUTION

 

N EWS L E T T E R

O PROJEKTU

Změna klimatu již není konceptem
nebo teorií. Jde o tvrdou realitu,

které musí čelit všichni z nás.

Existuje dostatek důkazů o tom, že
mladí lidé na celém světě čelí této
výzvě. Celosvětové demonstrace v
září 2019 byly z velké části
organizovány a vedeny mladými
lidmi požadujícími akci. Samotný
protest však křešení problému
změny klimatu nestačí. Je třeba
přijmout opatření na individuální a
kolektivní úrovni, aby se změnily
návyky národů; přijmout vzorové
struktury výroby a spotřeby, které
jsou šetrnější k životnímu prostředí;
a nalézt řešení problému změny
klimatu, kterému nyní všichni
čelíme. Vzdělávání hraje klíčovou
roli, mají-li být protesty mladých lidí
  využity k činům a práci s mládeží v
mnoha formálních a neformálních
intervencích. Jde o dokonalé
výchozí body pro to, aby dnešní
mladí lidé přemýšleli o tom, jak
snížit množství znečištění, které
přispívá k rychlosti změny klimatu..

CÍLE

SOLUTION NOT POLLUTION má 3 hlavní cíle: 

1. Představit učení založené na výzvách (WebQuests) v
rámci práce s mládeží využitím existujících vzdělávacích
  zdrojů. Ty budou modifikovány a převedeny do výzev pro
mládež v kontextu změny klimatu. 

2. Vytvořit sbírku online výzev (WebQuests), které budou
zaměřeny na klíčová témata související se změnou
klimatu.  

3. Vytvořit osnovy pro podnikání/sociální podnikání na
míru mladým lidem, které je podpoří při hledání
udržitelných online i offline řešení v oblasti podnikání v
kontextu změny klimatu.
 

 

2020  únor  



POJĎME ZAHÁJIT TENTO
PROJEKT!

Ve čtvrtek 20. února měla organizace
SOLUTION: Solidarité & Inclusion to
potěšení uspořádat zahajovací setkání
projektu. Práce je naplánována na
příštích 8 měsíců a všichni partneři se
vrátili domů s přesným seznamem
úkolů!

PARTNEŘI

- FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED (Koordinátor, Irsko)

Future In Perspective Limited (FIP) je soukromá společnost působící v oblasti rozvoje mládeže,

vzdělávání dospělých, odborné přípravy, e-learningu, digitálních médií a sociálního
začleňování. Společnost se specializuje na vývoj inovativních vzdělávacích materiálů a kurzů
specificky zaměřených na netradiční poskytovatele vzdělávání. FIP se obecně snaží řešit
potřeby těch, kteří jsou na okraji společnosti, pro které selhalo tradiční vzdělávání a vzdělávání
druhé šance. FIP klade zvláštní důraz na rozvoj sebeřízených vzdělávacích cest na podporu
rozvoje vzdělávání tzv. "free agent learners". FIP využívá nejnovější technologie ve svých
službách a nabízí budování dovedností předních odborníků a dobrovolníků v oblasti mládeže.

- JUGEND-&KULTURPROJEKT EV (Německo)

Jugend-& Kulturprojekt e.V. (JKPeV) byla založena v roce 2004 s cílem poskytnout mladým
lidem příležitosti k rozvoji a využití jejich měkkých a odborných dovedností a stimulovat jejich
kreativitu a podnikatelské dovednosti prostřednictvím metod neformálního učení. JKPeV se
sídlem v německých Drážďanech se věnuje podpoře občanství EU a aktivní účasti svých
občanů. Organizují mezinárodní projekty, akce a školení pro mladé lidi a dospělé lokálně i v
zahraničí se zaměřením na pomoc kulturnímu obohacení města Drážďany a Svobodného státu
Sasko a zároveň na podporu kulturní rozmanitosti Evropské Unie.

- Solution: Solidarité & Inclusion (Francie)

Solution: Solidarité & Inclusion je nevládní organizace se sídlem v Paříži, která vyvíjí inovativní
opatření na podporu sociální soudržnosti prostřednictvím neformálního vzdělávání. Cílem
sdružení je podpořit sociální začlenění mladších dospělých tím, že navrhne několik druhů
činností umožňujících vzájemné přijetí a namotivování k zájmovým aktivitám. Nabízejí
průřezové činnosti a navrhují vzdělávací programy pro rozšíření obzorů a posílení spravedlivé
dynamiky mezi generacemi.
- AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství (Česká republika)

AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství - je vzdělávací a nezisková organizace. Organizace
AKLUB byla založena v roce 1997 ve městě Krnov v České republice. Organizace je v České
republice respektována a vysoce oceňována pro vzdělávací služby a pro rozvoj vzdělávacích a
integračních programů a produktů. Tým se skládá z odborníků v oblasti vzdělávání, poradců,

trenérů, učitelů, školitelů a psychologů na jedné straně a projektových manažerů a
administrativních pracovníků na straně druhé.

 

 

 

Sledujte nás na facebooku, ať vám nic
neunikne! 

February  2020  

https://www.facebook.com/solutionnotpollutionproject/?eid=ARBkK5_b9JRX28eW5BdPY6N22TmswjsnapNHUbbuNBr9qSDxdGsgFNg4dyqUuzxfPEW1IgKe2MVhhjE0

