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NEWSLETTER N°4
Μετά την απίστευτη κατ’ ιδίαν συνάντηση στην Αθήνα τον Ιούλιο (βλ. Newsletter n.2!), Οι εταίροι του
Social & Nature έπρεπε να επιστρέψουν στη βάση τους για μια συνεργασία εξ’ αποστάσεως (βλ.
Newsletter n.3). Το 2021 είναι ώρα να σχεδιάσουμε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του έργου σχετικά με
τα κλιματολογικά φαινόμενα, τις συνέπειες, την πρόληψη και την ανθεκτικότητα που βοηθούν τους
κοινωνικούς λειτουργούς να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση θεμάτων αλλαγής του
κλίματος για τον πιο ευάλωτο πληθυσμό.
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Ένα νέο πρόγραμμα εκμάθησης για την αλλαγή του κλίματος απευθυνόμενο στους
κοινωνικούς λειτουργούς
Η κλιματική αλλαγή είναι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα που έχει γίνει παράλληλα
οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα. Το Social & Nature θέλει να παρέχει στους κοινωνικούς λειτουργούς
μια σαφή εξήγηση για το φαινόμενο, τις αιτίες και τα αποτελέσματά του και να τους βοηθήσει να
κατανοήσουν γιατί επηρεάζει ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους ανθρώπους και πώς να μεταφέρουν
καλύτερα πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με αυτό το θέμα.
Ένα θλιβερό παράδοξο, είναι ότι οι πιο ευπαθείς ομάδες ατόμων συχνά συνέβαλαν λιγότερο στις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην καθημερινότητά τους, αλλά παράλληλα είναι και οι πιο
ευάλωτες στις αρνητικές επιπτώσεις της Κλιματική Αλλαγής.
Ηλικιωμένοι, άτομα με χαμηλό εισόδημα, άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, πρόσφατοι μετανάστες
και πρόσφυγες και άλλες ευάλωτες ομάδες είναι λιγότερο ενημερωμένες για το θέμα, τις επιπτώσεις και
την πρόληψή τους και, ταυτόχρονα, επηρεάζονται άμεσα από τις πλημμύρες και άλλα φαινόμενα που
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, χωρίς να έχουν πρόσβαση στην τεχνολογική πρόοδο.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί ως πράκτορες αλλαγής
Το Social & Nature προσπαθεί να ενθαρρύνει την πρόληψη των επιπτώσεων της Κλιματικής
Αλλαγής και την ανθεκτικότητα για να μειώσει την ευπάθεια, υποστηρίζοντας τους κοινωνικούς
λειτουργούς στο ρόλο τους ως διαμεσολαβητές, εκπαιδευτικοί και υποστηρικτές συμμετοχικών,
κοινοτικών προσεγγίσεων.
Τους τελευταίους μήνες, οι εταίροι του Social & Nature ανέπτυξαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με
επίκεντρο:
1. Την κατανόηση του φαινομένου της αλλαγής του κλίματος
2. Την κατανόηση των αιτίων και των συνεπειών στην καθημερινή μας ζωή
3. Τον μετριασμό: μείωση των επιπτώσεών μας στην αλλαγή του κλίματος
4. Την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: πρόληψη και μείωση των ζημιών
5. Την συζήτηση εγκάρσιων ικανοτήτων για καλύτερη κατανόηση ενός σύνθετου ζητήματος
Το Social & Nature στοχεύει στη βελτίωση των ατομικών συμπεριφορών που συμβάλλουν στη μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου: ο μετριασμός αφορά στη συμμετοχή στην πρόκληση της
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, δουλεύοντας ατομικά, αλλά και ως κοινότητα, σχετικά με τις
αιτίες του προβλήματος.
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Το Social & Nature στοχεύει επίσης στην ενθάρρυνση των κοινωνικών λειτουργών να προετοιμάσουν
καλύτερα τις ομάδες-στόχους τους για να προβλέψουν τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
στη ζωή τους: η προσαρμογή ενεργεί για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση πιθανών ζημιών λόγω της
κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της.
Το πρόγραμμα e-learning του Social & Nature θα βοηθήσει τους κοινωνικούς λειτουργούς να
μεταδώσουν τις γνώσεις τους και να εμπλακούν στους δημόσιους στόχους για μια αλλαγή.
Η online εκπαίδευση (IΟ3, MCE και IFRTS) θα είναι άμεσα προσβάσιμη μέσω της πλατφόρμας
του προγράμματος: http://www.socialandnature.eu/

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΟΥ SOCIAL & NATURE
ΙΤΑΛΙΑ – Ενεργοποιείστε τους νέους
Το Enaip Friuli Venezia Giulia υποβάλλει αίτηση, ως επικεφαλής εταίρος, σε
μια πρόσκληση, αξίας 1 εκ. 800 χιλιάδων ευρώ για την ανάπτυξη
προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, εργαστηριακής κατάρτισης και
καθοδήγησης για το NEETs (Νέοι που δεν ασχολούνται με την Εκπαίδευση,
την Απασχόληση ή την Κατάρτιση) στα θέματα και τους στόχους της αειφόρου
ανάπτυξης (Ατζέντα 2030) και στην ευρωπαϊκή συμφωνία Grean. Το δίκτυο
δημιουργείται από 59 συνεργάτες που ανήκουν σε ΜΚΟ, Συνεταιρισμούς, Δήμους, εκπαιδευτικά
γραφεία, Βιομηχανικές ομάδες και σε Πολιτιστικούς Συλλόγους σε ολόκληρη την επικράτεια της
περιοχής Friuli Venezia Giulia (Ιταλία).
Προθεσμία 31 Μαρτίου. Μείνετε συντονισμένοι!
ΕΛΛΑΔΑ – Οι Ευρωπαίοι Πρεσβευτές Υγροτόπων: ένα νέο βιώσιμο προφίλ εργασίας για
άνεργους

Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος υποστηρίζει τον Δήμο Άλιμου, περιφέρεια Αττικής, που
συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα AMHE-European Wetlands Ambassadors και
συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus + της ΕΕ. Η AMHE απευθύνεται σε μακροχρόνια
ανέργους και προτείνει τη δημιουργία ενός νέου προφίλ εργασίας για τον «πρεσβευτή υγροτόπων»: ο
στόχος είναι η βελτίωση της κατάρτισης και της απασχόλησης ατόμων που συμμετέχουν σε
επιχειρήσεις γενικού ενδιαφέροντος με στόχο την ενίσχυση και την προστασία των ευρωπαϊκών
υγροτόπων, μεταξύ των οικοσυστημάτων που είναι ευάλωτοι στην κλιματική αλλαγή. Ένα πρόγραμμα
ηλεκτρονικής εκμάθησης αναπτύσσεται από μια κοινοπραξία 7 εταίρων από τη Γαλλία, την Ιταλία, την
Ισπανία, την Πορτογαλία και την Κροατία και στοχεύει σε δεξιότητες για συντήρηση / φροντίδα
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ποταμών και υγροτόπων, αλλά και περιβαλλοντική διαμεσολάβηση, ορισμένες έννοιες οικολογικής
μηχανικής και εγκάρσιες ικανότητες, προκειμένου να ενδυναμώσει το προσωπικό που εργάζεται σε
υγροτόπους ως «Πρεσβύτερος των Υγροτόπων» και να ενισχύσει τον ρόλο
τους στη διαχείριση και προστασία των υγροτόπων.
Μάθετε περισσότερα στο: http://amhe-project.eu/
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