ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΧΕΥΕΙ
ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΤΥΧΕΣ:
1. Ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα.
2. Η δεύτερη συνάντηση μετά τον COVID-19.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το έργο επηρεάστηκε όπως όλα τα έργα ERASMUS+ από την πανδημία, αλλά η κοινοπραξία
εργάστηκε αρκετά για να επιτρέψει στο έργο να παραμείνει στον χάρτη πορείας του. Οι
διαδικτυακές συναντήσεις επέτρεψαν στην ομάδα των εταίρων να συνεχίσει το έργο της με
δυναμισμό και αποφασιστικότητα.
Την 1η Αυγούστου ολοκληρώθηκε και επικυρώθηκε η παραγωγή του IO1 που αναφέρεται στον
οδηγό τοπικών παραγόντων για την αλλαγή του κλίματος και τη διαχείριση της ITG.
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Η πλατφόρμα (IO2, πιλοτική από ENAIP) είναι δομημένη και έτοιμη να φιλοξενήσει
περιεχόμενο.
Οι κύριες ενότητες κατάρτισης σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν
αποφασιστεί (IO3 με επικεφαλής το ΜΚΠ & IFRTS) και το πλαίσιο για την ανάπτυξη του
περιεχομένου της μάθησης έχει πλέον εγκριθεί.
Το IO4 με επικεφαλής την UNESSA για την κοινωνική συνοχή κατέστησε δυνατή τη συλλογή
σχεδόν 30 καλών πρακτικών, τοπικών και συλλογικών δράσεων για την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής σε όλες τις χώρες εταίρους.
Χάρη στο έργο του ENAIP, μπορείτε τώρα να παρακολουθήσετε το έργο στον νέο
ιστότοπο https://www.socialandnature.eu/ ο οποίος είναι διαθέσιμος σε 4 γλώσσες αλλά και
στη σελίδα του στο Facebook!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΛΟΓΩ COVID-19 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 2021 ΣΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ IFRTS ΣΤΗΝ ΜΠΑΣΤΙΑ ΚΟΡΣΙΚΗΣ.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ!
Αυτή η συνάντηση, όσο δύσκολο κι αν ήταν να
οργανωθεί, ιδίως για τα ταξίδια και τους περιορισμούς
της, τελικά επιτεύχθηκε.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΑμΚΕ IASIS που
μπόρεσε να ενώσει, στις 23 και 24 Ιουλίου 2020, όλους
τους εταίρους στις εγκαταστάσεις της ακολουθώντας
όλα τα πιθανά μέτρα πρόληψης.

Η ομάδα που εργάζεται στο έργο κατά τη διάρκεια
της συνάντησης στην Αθήνα

Καταφέραμε να σχεδιάσουμε και να δομήσουμε το
υπόλοιπο του έργου για παραγωγές και διάδοση. Ένα
αναδιαμορφωμένο ημερολόγιο δίνει μια νέα ισορροπία
στις προγραμματισμένες προθεσμίες και η επόμενη
συνάντηση στο Παρίσι θα πραγματοποιηθεί τον
Ιανουάριο του 2021 και θα ακολουθήσει το
εκπαιδευτικό σεμινάριο στις αρχές Φεβρουαρίου στην
Μπαστία της Κορσικής.

Εκμεταλλευτήκαμε τη συνάντηση για να ανακαλύψουμε το όμορφο
έργο που ανέπτυξε η IASIS: "Fabric Republic". Ο σκοπός αυτού
του έργου είναι να επαναχρησιμοποιήσει ρούχα και υφάσματα
κάθε είδους και να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες των
συλλόγων και των οργανώσεων που βοηθούν τους ανθρώπους.
Το σύστημα που έχει τεθεί σε εφαρμογή προορίζεται να
ενσωματωθεί, καθώς σχεδιάζει να επαναχρησιμοποιήσει ρούχα
που δεν μπορούν να προσφερθούν για την κατασκευή διαφόρων
αντικειμένων (τσάντες, φορέματα, καπέλα, κ.λπ.) για μεταπώληση.
Η Fabric Republic συγκεντρώνει συλλόγους, δημιουργούς,
Έλληνες και Ευρωπαίους εθελοντές, καθώς και άτομα με ειδικές
ανάγκες σε ένα κοινωνικό και περιβαλλοντικό έργο.
Οι συνεργάτες του Social & Nature κατάφεραν να επισκεφθούν το
εργαστήριο υποδοχής και κατασκευής καθώς και την αίθουσα
εκθέσεως.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: www.fabricrepublic.gr/
Υποδοχή στις εγκαταστάσεις του
συλλόγου

Αυτό το έργο [Project N ° 2019-1-FR01-KA202-062336]
χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Αυτή η έκδοση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.
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