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Děkujeme, že sledujete náš jedinečný projekt 
zaměřený na změnu klimatu! Vítejte u našeho 
pátého a posledního newsletteru!

Projekt Solution Not Pollution odstartoval v únoru. 
2020. V květnu 2022 náš projekt pro mládež 
zaměřený na ochranu klimatu skončil. Nemějte však 
obavy - všechny zdroje, které jsme vyvinuli, vám 
budou k dispozici k použití po dalších 5 let!

Pro přístup k těmto materiálům stačí navštívit 
webové stránky projektu:

www.solutionnotpollutionproject.eu

V tomto newsletteru vás seznámíme s některými 
propagačními aktivitami, které jsme v posledních 
šesti měsících realizovali, abychom zajistili, že 
náš projekt Solution Not Pollution bude mít trvalý 
dopad na klimatickou výchovu mládeže v našich 
regionech!

Solution Not Pollution – Mobility of 
Young People

Cílem projektu Solution Not Pollution je podpořit 
mladé lidi v rozvíjení jejich kritického a tvůrčího 
myšlení a v hledání řešení některých problémů 
spojených se změnou klimatu, kterým čelíme.

S cílem podpořit mladé lidi z Německa, Francie, 
České republiky a Irska při vytváření trvalých 
partnerství pro řešení klimatické změny v jejich 
komunitách vyslali všichni partneři projektu od 
11. do 15. dubna dva mladé lidi do Drážďan, aby 
otestovali WebQuest aktivity Solution Not Pollu-
tion a vytvořili vlastní řešení klimatické krize.

Během tohoto týdne v Drážďanech se mladí lidé z 
Irska, Francie, Německa a České republiky účast-
nili týmových aktivit a vytvářeli vlastní nápady, jak 
by mladí lidé ve svých komunitách mohli podpořit 
opatření v oblasti klimatu!

Solution Not Pollution - Závěrečná konference v 
Irsku!

Závěrečná konference Solution Not Pollution se 
konala v úterý 10. května 2022 v Belturbet Town 
Hall v Belturbetu v Cavanu.

Konferenci zahájil místní politik Brendan Smith 
TD a hlavní projevy přednesli také Ross Boyd, 
viceprezident Unie irských studentů a pracovník 
pro sociální péči a udržitelný rozvoj na Dublin City 
University, a Darragh McAvinney, mluvčí projek-
tu Zero Waste Belturbet, jehož cílem je podpořit 
mladé lidi v Belturbetu, aby lépe porozuměli 
tomu, co lze v jejich komunitě udělat pro snížení 
množství odpadu a řešení klimatických změn. 
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Konference také poskytla pracovníkům 
Future in Perspective příležitost představit 
naše vzdělávací produkty mladým lidem, 
pracovníkům s mládeží a učitelům. Během 
konference byly představeny následující 
materiály: 

• Školící program pro pracovníky s mládeží a 
učitele (IO1)

• WebQuesty s výzvami týkající se změny 
klimatu (IO2)

• Učební osnovy týkající se online a 
sociálního podnikání pro mladé lidi (IO3)

Konference se zúčastnili mladí lidé a učitelé 
ze střední školy St.Bricin’s Secondary School 
v Belturbetu. Aby se tito učitelé a mladí 
lidé zapojili do vymýšlení vlastních řešení 
klimatické krize, uspořádali pracovníci Future 
in Perspective poutavý a interaktivní workshop, 
kde si mladí lidé vyzkoušeli WebQuesty 
Solution Not Pollution!
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Chcete-li se dozvědět více o našem 
projektu vzdělávání o klimatu, 

podívejte se na naše webové stránky:

www.solutionnotpollutionproject.eu.
A nezapomeňte nás vyhledat a sledovat na 

Facebooku:
https://www.facebook.com/solutionnotpollution-

project.tionnotpollutionproject/
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