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Οι ΜΚΟ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην
ευημερία της ανθρωπότητας και η αναγκαιότητά τους
ως υποστηρικτές της θετικής αλλαγής στον κόσμο
είναι αναμφισβήτητη.
Ωστόσο, η έναρξη μιας ΜΚΟ είναι συνήθως μια
μακρά και χρονοβόρα διαδικασία που δημιουργεί
πολλές αμφιβολίες και αβεβαιότητες
Πιστεύουμε ότι οι δυσκολίες στη διαδικασία
εκκίνησης μιας ΜΚΟ μπορούν να ελαχιστοποιηθούν
ακολουθώντας μια συγκεκριμένη σειρά βημάτων και
αναζητώντας συμβουλές. Εδώ, είναι το σημείο στο
οποίο το έργο NGEnvironment, βοηθά.
Το NGEnvironment επιδιώκει να προωθήσει την
ενεργό συμμετοχή των πολιτών και τη βιωσιμότητα
των ενηλίκων στην Ευρώπη. Οι εταίροι του έργου θα
δημιουργήσουν ένα πλήθος
εργαλείων για την εκπαίδευση νέων και ήδη υπάρχων
ηγέτες των ΜΚΟ. Οι δικαιούχοι θα έχουν την ευκαιρία
να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και τις βασικές
ικανότητές τους όσον αφορά την ηγεσία, την ιθαγένεια
και τη διαχείριση των ΜΚΟ ενώ παράλληλα θα τους
δοθεί η ευκαιρία να υποστηρίξουν πράσινες και
κοινωνικές δράσεις.
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Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ
επισκεφθείτε το website μας:
www.ngenvironment-project.eu

NGEnvironment:
Σας ενδυναμώνει!
Σας εκπαιδεύει!
Σας στηρίζει!
Το έργο, παρέχει δύο Πακέτα Εκπαίδευσης,
ένα για τους μέντορες των ΜΚΟ και ένα για
νέους ηγέτες ΜΚΟ.
Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και ένα
Παρατηρητήριο για online εκπαίδευση
τίθενται επίσης στη διάθεση των δικαιούχων
μας: ένας χώρος με διάφορα αποτελέσματα,
βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα
Τα εκπαιδευτικά μας βίντεο - που δείχνουν τις
βέλτιστες πρακτικές των ΜΚΟ - παρακινούν
και
αυξάνουν
τη
συμμετοχή
των
ενδιαφερομένων
Εξερευνήστε τα εργαλεία NGEnvironment,
εκπαιδευτείτε και βελτιώστε τις δεξιότητες
και τις ικανότητές σας στην ηγεσία, την
κοινωνία και τη διοίκηση των ΜΚΟ!
Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook και στο
https://www.facebook.com/pg/ngenvironment
https://twitter.com/NGEnvironment1

Η εταιρική σχέση NGEnvironment αποτελείται από:
1. UNIVERSITAET PADERBORN (Germany) - coordinator
2. RIGHTCHALLENGE – ASSOCIAÇÃO (Portugal)
3. SOCIETY for ENVIRONMENTAL EDUCATION
KORINTHIA (Korinthia)
4. ACROSSLIMITS LTD (Malta)
5. FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED (Ireland)

of

6. ASOCIACION CULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL
PERMACULTURA CANTABRIA (Spain)
7. SINERGIE SOCIETA CONSORTILE A
RESPONSABILITA LIMITATA (Italy)
8. GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ
(Romania)

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της
δημοσίευσης δεν συνιστά θεώρηση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει
μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε
αυτήν.

