Проектът Clim'Act се
популяризира от мрежа от
организации от цял свят,
които от години работят
за справедливост за
околната среда и климата

ЛОГО НА ERA
Нигерия
ЛОГО НА За Земята
България
ЛОГО НА ACCION ECOLOGICA
Еквадор

ЛОГО НА A SUD
Италия

Съфинансирано от
програма „Еразъм +“
на Европейския съюз

ЕДИН КЛИМАТИЧЕН ЛАГЕР
ЕДНА КАМПАНИЯ
ЕДНА ГЛОБАЛНА МРЕЖА

ИЗПРАВЕТЕ СЕ ЗА КЛИМАТИЧНА СПРАВЕДЛИВОСТ

ПАРТНЬОРИ НА
CLIM’ACT

Младежи за
климатична
справедливост
В свят, в който изменението на
климата е сред най-важните
глобални предизвикателства,
Clim'Act – Младежи за
климатична справедливост
желае да насърчи
изграждането на капацитет у
младежи и лица, работещи с
млади хора за воденето на
кампании в областта на
климатичната справедливост.
Проектът ще бъде уникална
възможност за италиански,
български, еквадорски и
нигерийски младежи от
различен социален,
икономически и културен
произход, да се срещнат, да
обменят знания, да си
сътрудничат и да изградят екип
за търсене на решения за
справяне с климатичните
промени.

Изграждане на
лидерски умения
у младежите
Укрепване на работата с
младежи и международното
сътрудничество в активното
гражданство по проблемите,
свързани с изменението на
климата.
Укрепване на компетенциите
в провеждането на кампании
участие на над 600 млади
активисти в разработването и
осъществяването на
кампания за климатична
справедливост.
Повишаване на разбирането
им на международните
процеси по вземане на
решения и способността им
да предприемат действия към
COP23.
Повишаване на социалното
приобщаване на млади хора с
по-малко възможности, чрез
активно гражданство и
междукултурно
сътрудничество.

ИЗПРАВЕТЕ СЕ ЗА КЛИМАТИЧНА СПРАВЕДЛИВОСТ

Действия за
климатична
справедливост
Летен лагер с климатична
насоченост
Организиран през юли 2017 г.
в природния резерват на
долината на р. Аниене,
летният лагер с климатична
насоченост желае да обучи 25
млади активисти от Еквадор,
Нигерия, България и Италия и
да укрепи техните лидерски
имения и способности в
провеждането на кампании за
климатична справедливост.
Кампанията
Гледайки към COP23,
следващата среща за
глобално управление относно
изменението на климата,
младите хора ще си
сътрудничат за разработване
на обща кампания за
климатична справедливост,
която да бъде осъществена в
техните страни.
За контакти и информация:
youthforclimate.net
info@youthforclimate.net

