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As ONG's desempenham um papel crucial no
bem-estar da humanidade e a sua relevância como
promotoras de mudanças positivas no mundo é
inegável.
No entanto, iniciar uma ONG é geralmente um
processo moroso e demorado que suscita muitas
dúvidas e incertezas.
Acreditamos que as dificuldades do processo de
criação de uma ONG podem ser minimizadas
seguindo uma série consistente de passos e
procurando aconselhamento. É aqui que entra o
Projeto NGEnvironment.
NGEnvironment procura promover a cidadania
activa e a sustentabilidade entre os adultos na
Europa. Os parceiros do projecto irão criar uma
multiplicidade de ferramentas para formar
potenciais e actuais líderes de ONG. Os
beneficiários terão a oportunidade de melhorar as
suas aptidões e competências básicas de liderança,
cidadania e gestão de ONG, tendo também a
oportunidade de apoiar ações verdes e sociais.
Seja um dos beneficiários do NGEnvironment!
Para mais informações, por favor visite o nosso site:
www.ngenvironment-project.eu

NGEnvironment:

 Dá-te poder!
 Treina-te!
 Apoia-te!
O projeto oferece dois Pacotes de
Treinamento, um para mentores de ONGs
e outro para novos líderes de ONGs.
Uma plataforma e um observatório em
linha para a formação em linha são
também colocados à disposição dos
nossos beneficiários: um repositório de
resultados, boas práticas e modelos a
seguir.
Nossos vídeos instrutivos - mostrando as
melhores práticas das ONGs - motivam e
aumentam a participação dos interessados.
Explore as ferramentas do
NGEnvironment, treine-se e melhore
suas habilidades e competências em
liderança, cidadania e gestão de ONGs!
Junte-se a nós no Facebook e Twitter:
https://www.facebook.com/pg/ngenvironment
https://twitter.com/NGEnvironment1

A parceria NGEnvironment é composta por
1. UNIVERSITAET PADERBORN (Alemanha) coordenador
2. RIGHTCHALLENGE - ASSOCIAÇÃO (Portugal)
3. SOCIETY for ENVIRONMENTAL EDUCATION of
KORINTHIA (Korinthia)
4. ACROSSLIMITS LTD (Malta)
5. FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED (Irlanda)

6. ASOCIACION CULTURAL Y
MEDIOAMBIENTAL PERMACULTURA
CANTABRIA (Espanha)
7. SINERGIE SOCIETA CONSORTILE A
RESPONSABILITA LIMITATA (Itália)
8. GRUPUL PENTRU INTEGRARE
EUROPEANĂ (Roménia)
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