
 

 

 

Повик 

 

Драги членови на Youthocracy мрежата, 

Во тек е пријавувањето за младинска размена за Erasmus + проектот Environment and 

Cultural Optimism (ECO) спроведуван од бугарската организација Foundation for 

Entrepreneurship, Culture and Education.  

Оваа младинска размена има цел да ги вклучи младите во најразлични еколошки 

активности и во исто време да ѝм ги пренесе принципите на здрав животен стил во 

согласност со природата преку поттикнување на соработка, размена на искуства, 

вештини и практики меѓу младите и младинските организации. Уште повеќе, овој 

тренинг ќе го охрабри претприемачкиот дух кај младите, како и нивната општествената 

свесност што конечно, кај нив ќе резултира со зголемена мотивација да направат 

промена во начинот на кој сите ние живееме. 

Главната цел на овој проект е да ги запознае младите со најразлични еколошки 

проблеми и да ѝм ги пренесе начините за нивно решавање, притоа користејќи ги само 

сопствените ресурси. Обучувачите ќе ѝм покажат и како да живеат здраво, во 

согласност со природата, како алтернатива на седечкиот живот во градовите.  

Останатите цели вклучуваат: надградување на еколошката свест и култура на 

однесување кај младите луѓе, да се говори за еколошките проблеми и нивното 

влијание на нашите животи, да се нагласат проблемите поврзани со можностите за 

надминување на проблемите со животната средина и климатските промени, 

глобалното затоплување, уништувањето на озонската обвивка, обновливи извори на 

енергија, еколошки катастрофи и нивната поврзаност со младинските проекти и 

активности итн. 

Главните активности вбројуваат: презентации, дискусии, работилници, посета на 

предели со низок статус, културни посети, спортски активности, како и национални 

вечери.  



 

 

 

Сите учесници треба да се на возраст од 18 до 30 години и истите треба да имаат 

покажан интерес кон екологија и култура. Сите учесници ќе поминат обука која 

всушност ќе биде додадена вредност на нивното универзитетско образование.  

Деветдневната обука ќе се одржи во Маловица, село Говедарци, Бугарија во Август 

2017. Планиран датум е од 21. – 27.08.2017. 

 

За пријавување на Вашите учесници, користете ја следната форма за пријавување: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYpVJ86SSUmH8v-

mmFJCaoc60hmSMQ_Otv1ohs_amLTMNBGg/viewform?usp=sf_link  

 

Повеќе информации на: 

https://www.facebook.com/foundationece/ 

https://foundationece.wordpress.com/ 
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