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Încurajarea cetățeniei europene active și a sustenabilității
prin gândire ecologică de către ONG-uri
[NGEnvironment]
01.09.2018 to 31.08.2021
ONG-urile joacă un rol crucial în bunăstarea
omenirii și este incontestabilă relevanța acestora ca
promotori ai schimbării pozitive în lume.
Cu toate acestea, inițierea unui ONG este de obicei,
un proces îndelungat, care generează multe îndoieli
și incertitudini.
Considerăm că dificultățile procesului de inițiere a
unui ONG pot fi reduse prin respectarea unei serii
constante de pași și căutarea de sfaturi. Aici intră în
scenă intră proiectul NGEnvironment.
NGEnvironment urmărește să promoveze cetățenia
activă și sustenabilitatea în rândul adulților din
Europa. Partenerii proiectului vor crea o
multitudine de instrumente pentru instruirea
liderilor potențiali și actuali ai ONG-urilor.
Beneficiarii vor avea posibilitatea de a-și
îmbunătăți abilitățile și competențele de bază în
leadership, cetățenie și managementul ONG-urilor,
oferindu-li-se de asemenea, oportunitatea de a
sprijini acțiuni ecologice și sociale.
Fii unul dintre beneficiarii NGEnvironment!
Pentru mai multe informații vizitează website-ul nostru:
www.ngenvironment-project.eu

NGEnvironment:

 Te împuternicește!
 Te instruiește!
 Te sprijină!
Proiectul furnizează două pachete de
instruire, unul pentru mentorii ONG-urilor
și unul pentru noii lideri ai ONG-urilor.
O platformă online și un observator pentru
formare online sunt, de asemenea, puse la
dispoziția beneficiarilor noștri: un depozit
de produse, bune practici, modele de rol.
Videoclipurile noastre instructive - care
arată bune practici ale ONG-urilor motivează și cresc participarea celor
interesați.
Explorează instrumentele
NGEnvironment, pregătește-te și
îmbunătățește-ți abilitățile și competențele
în leadership, cetățenie și managementul
ONG-urilor!
Alătură-te nouă p Facebook and Twitter:
https://www.facebook.com/pg/ngenvironment
https://twitter.com/NGEnvironment1

Parteneriatul NGEnvironment este compus din:
1. UNIVERSITAET PADERBORN (Germania)- coordonator
2. RIGHTCHALLENGE – ASSOCIAÇÃO (Portugalia)
3. SOCIETY for ENVIRONMENTAL EDUCATION of
KORINTHIA (Corintia)
4. ACROSSLIMITS LTD (Malta)
5. FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED (Irlanda)

6. ASOCIACION CULTURAL Y
MEDIOAMBIENTAL PERMACULTURA
CANTABRIA (Spania)
7. SINERGIE SOCIETA CONSORTILE A
RESPONSABILITA LIMITATA (Italia)
8. GRUPUL PENTRU INTEGRARE
EUROPEANĂ (România)

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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