
ПОКАНА

Агенти на нематериалното щастие, обединявайте се! 
ЕкоЦентрик представя образователния градски тур

КонсУмувай 
и обучение за доброволци-мултипликатори в проекта

Фондация  „Екоцентрик“ пристига  във  Враца на  07.07.2015  г. с
интерактивния  си  проект  КонсУмувай,  фокусиран  върху  отговорното
потребление, в условията на глобални социални и екологични промени. В 10:00
ч.  сутринта  те  каним на  образователен градски  тур  из  Враца,  по  теми  като
глобализация,  кафе  и  облекло  и  всичко  това  в  контекста  на  климатични
промени. Заедно, чрез игри и дискусии, неформално ще обсъдим:
Защо страните, които отглеждат кафе, се намират на Юг, а страните, които 

продават кафе, се намират на Север?
Каква е връзката между тропическите гори и храната, която ядем?
Какво означава справедлива търговия или към кого всъщност е несправедлива 

търговията?
Има ли разлика между растеж и развитие?

Ако  искаш  да  знаеш  повече  за  света  и  социалните,  екологични  и
икономически взаимовръзки в него, те очакваме на тура на КонсУмувай, с който
набираме и доброволци-обучители за проекта в твоя град (виж какво търсим
подробно  тук).  След  градската  обиколка,  ще  проведем  обучение  за
мултипликатори,  които  да  разпространяват  посланията  за  отговорно
потребление сред младежите в града. Приложено ще намериш и програма за
деня.
Дата и час: 07.07.2015 г.,10:00 ч.
Място на срещата: паркинга на Билла, ул. Илия Кръстеняков 1
Консумувай он-лайн:
http://ecocentric-foundation.org/projects/konsumuvay/ 
https://www.facebook.com/konsumuvai 

Проектът е финансиран от Германската фондация за околна среда – DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) и ще 
бъде осъществен в рамките на 18 месеца в партньорство с германската организация Сдружение BUNDjugend.
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http://bundjugend.de/
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Градският тур е отворен за ученици и всички заинтересовани. 
За потвърждение за участие: asen@ecocentric-bg.org. Очакваме те!
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