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Οι Συνεργάτες
Τι είναι το Forest Youth ?
R A S A  Z I L I O N E ,  V S I  I N O V A C I U  B I U R A S
( ΣΥΝΤΟΝ Ι Σ ΤΡ Ι Α )

Είναι ένα έργο ErasmusPlus που
στοχεύει να εμπλέξει τους νέους με τη
«Μεθοδολογία forest bathing» δίνοντας
προσοχή στην ευημερία τους και
ευαισθητοποιώντας τους σχετικά με
«το Περιβάλλον και τη μάχη κατά της
κλιματικής αλλαγής», δημιουργώντας
βιώσιμες δράσεις σε κοινοτικό
επίπεδο, ξεκινώντας από τη νεολαία.
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Ποιες είναι οι κύριες
δράσεις µας;
B A R B A R A  D I  P I E T R O ,  T A T I C S  

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη:
-Μιας Μεθοδολογίας για εργαζόμενους στη
νεολαία για τη βελτίωση της ευημερίας των νέων
και την ενδυνάμωσή τους για δράση, βασισμένη σε
απλές αλλά αποτελεσματικές μεθόδους για τη
συμμετοχή των νέων σε συναρπαστικές, ελκυστικές
και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, αυξάνοντας
την ενσυναίσθηση, την ανθεκτικότητα, την κριτική
σκέψη, την αίσθηση ανάληψης πρωτοβουλιών
κ.λπ.
-Της πλατφόρμας Forest Youth με διαδραστικά
στοιχεία: ηχητικά κομμάτια για μεμονωμένες
δραστηριότητες forest bathing/άλλες δραστηριότητες
στο δάσος, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που
ξεκινούν από εταίρους, συμμετέχοντες στο έργο και
εξωτερικούς χρήστες (οργανώσεις νεολαίας, άλλες
ΜΚΟ κ.λπ.), δραστηριότητες δικτύωσης.

Το έργο έχει ως στόχο να
συμπεριλάβει:
-Τουλάχιστον 48 εργαζόμενους/

εκπαιδευτές νέων που εκπαιδεύτηκαν
κατά το πιλοτικό στάδιο της
μεθοδολογίας.

- Τουλάχιστον 240 νέους που θα
συμμετέχουν σε δραστηριότητες
Forest Youth, θα ξεκινήσουν και θα
οργανώσουν πρωτοβουλίες για την
καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής.

- Τουλάχιστον 48 πρωτοβουλίες που
διοργανώθηκαν από νέους.

Ποιοι είναι οι κύριοι
στόχοι του έργου;

Ευημερία των Νέων
Συμπερίληψη
Νεανική Επιχειρηματικότητα και
Ανάληψη Πρωτοβουλιών
Δράσεις για την κλιματική
αλλαγή


