Sudjeluj u projektu
“Climate Change People Change”
(CC PC)
Mjesto radnje: otok Šolta
Vrijeme radnje: 24.-30. srpanj 2017.

O projektu
Dođi tjedan dana na Šoltu i sudjeluj u razmjeni mladih u sklopu CCPC Erasmus+ projekta! CCPC je projekt čiji je glavni
cilj podizanje svijesti mladih o klimatskim promjenama. U srpnju ove godine će se na Šolti sastati dvadesetčetvoro
mladih iz Irske, Italije i Hrvatske kako bi zajedničkim snagama stvorili alate za širenje svijesti o klimatskim
promjenama.

Klimatske promjene s kojima se danas susrećemo neminovna su posljedica ubrzanog industrijskog rasta i
brzog rasta ljudske populacije na Zemlji. Pitanje je to koje se tiče svakog stanovnika planete Zemlje, bez
obzira na nacionalnost i dob. Upravo su mlađe generacije i njihova djeca oni koje će osjetiti još veće
posljedice klimatskih promjena u budućnosti.
Mediji nas, s druge strane, navode na zaključak da su klimatske promjene područje oko kojeg ne postoji
znanstveni konsenzus i na taj način podcjenjuju važnost promjene ponašanja i razvojnih smjerova.
Potrebno je osvijestiti da su promjene moguće i djelovati u tom smjeru! Puno se toga može napraviti, ali
prije svega je potrebno biti informiran i razumjeti situaciju.
Aktivnosti
Aktivnosti će se provoditi u 2 faze:
1) Uvodni trening: Sudionici će se prije same
radionice upoznati unutar Facebook grupe. U
grupi će sudjelovati u kratkom tečaju kroz koji će
sakupiti osnovna znanja o temi.

2) Radionica: tjedan dana učenja, radionica i
timskog rada u Regionalnom edukativnom centru
za održivu energiju Solarna akademija na otoku
Šolti.
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Logistika info
Tko?
6 sudionika iz Hrvatske, 18 do 25 godina. Uvjet je ozbiljan interes za temu i fluentno znanje
engleskog jezika. Radni jezik kampa bit će engleski.
Kada? 24. 30. srpnja 2017.
Gdje?
Regionalni edukativni centar za održivu energiju Solarna akademija na otoku Šolti
https://www.youtube.com/watch?v=4ZcVOJD7Ixg
Što očekivati?
Svaki dan na Šolti sastojat će se od “radnog” dijela (predavanja, radionica i debata) i slobodnog vremena.
Tijekom slobodnog vremena imat ćete priliku osvježiti se na plaži udaljenoj 30ak min pješice od kampa.
Moguć je i poludnevni posjet Splitu jedan od ovih dana.
Kamp u kojem ćete biti smješteni nalazi se u bivšem vojnom objektu koji je preuređen na način da služi kao
primjer da su održivi načini života itekako mogući te nimalo neudobni. Smještaj je na razini planinarskog
doma, a prehrana vegetarijanska. Svi troškovi puta, hrane i smještaja od 24.-30.07.2017. bit će u
potpunosti pokriveni od strane organizatora.

Prijava:
Svoje prijave šaljite na alma.trazivuk@door.hr. Prijava treba sadržavati Vaše ime, prezime, dob, adresu,
dosadašnje obrazovanje (ili obrazovanje koje je u tijeku), volontersko (i/ili radno) iskustvo i hobije te od pet
do petnaest rečenica motivacije za sudjelovanje. Prijave su otvorene do 9. svibnja.2017, a nakon toga će svi
prijavljeni dobiti obavijest o prihvaćanju prijave.
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