Empowering Young People for a Green Future
Aplicant: Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21
Perioadă de implementare: octombrie 2015 – august 2016.
Context
Inițiativa a fost dezvoltată în contextul Anului European pentru Dezvoltare (2015) care a avut,
printre priorități, dezvoltarea durabilă, politicile sustenabile adresate tinerilor și securitatea
hranei. România are un potențial agricol foarte mare datorită terenurilor și resurselor de sol pe
care le deține. Cu toate acestea, sectorul agricol a devenit din ce în ce mai neatractiv pentru
tinerii din România unde cel mai întâlnit tip de agricultură este cel de subzistență, preponderent
în familiile din mediul rural. Factorii care determină reticența populației tinere de a se implica în
agricultură intensivă/extensivă sunt diverși: lipsa resurselor financiare, lipsa sprijinului
instituțiilor statului în stimularea activităților economice agricole sau atracția mediului urban prin
prisma posibilităților de dezvoltare a carierei.
Obiective
-

Să îmbunătățească nivelul de conștientizare a tinerilor cu privire la dezvoltarea durabilă
în contextul Anului European pentru Dezvoltare;
Să-i implice pe tineri în comunitățile locale în activități care se bazează pe prioritățile
dezvoltării sustenabile.
Să disemineze inițiativa drept un model de bună practică în mediul online și alte județe
din România.

Activitățile proiectului constă în organizarea a trei sesiuni de formare pentru 45 elevi din 3 județe
din România pe tema dezvoltării durabile, a Anului European pentru Dezvoltare, producția
durabilă și consumul sustenabil. De asemenea, fiecare sesiune de formare vizează crearea unei
zone în interioriul comunității școlare destinată activităților precum plantatul, grădinăritul în
vederea promovării învățării practice în domeniul agriculturii durabile.
De asemenea, două mese rotunde care vor viza diseminarea acestei inițiative vor avea loc în alte
doua județe din România cu scopul de a stimula activități asemănătoare și în alte comunități
școlare pe temele menționate anterior.
Proiectul este finanțat prin programul Solidarity Fund, cu sprijinul organizației mondiale MIJARC
World.

