
ustvariti digitalno platformo kot interaktivni okvir za
sodelovanje in razvoj veščin
ustvariti digitalni zemljevid e-učenja za ponovno uporabo
in upcycling
zgraditi skupnost z moduli usposabljanja za upcycling in
deliti rezultate projekta na mednarodni ravni

Od leta 1970 se je globalna poraba materialov več kot potrojila
in bi se lahko do leta 2050 še podvojila. Letno zavržemo več
kot 2,12 milijarde ton odpadkov, le 40% gospodinjskih
odpadkov pa se trenutno ponovno uporabi, reciklira ali upcycla.

POTREBNO JE SPODBUJATI PONOVNO UPORABO
MATERIALOV IN PODALJŠATI ŽIVLJENJSKO DOBO IZDELKOV.

To je cilj ScaleUPcycling projekta.
Cilji projekta so:

Poleg tega bo vsaka sodelujoča organizacija organizirala
enodnevni dogodek, na katerem bodo predstavili rezultate
projekta in spodbudili mlade k ponovni uporabi in upcyclingu.
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O projektu

Uvodni sestanek je
potekal junija 2022 v
Nikoziji na Cipru.

Uvodni sestanek
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Nicosia Development Agency (ANEL) je
organizacija, ki jo je ustanovilo devet lokalnih oblasti
okrožja glavnega mesta Nikozije na Cipru.
Glavni cilj agencije je podpirati svoje deležnike pri
uresničevanju njihovih razvojnih načrtov v vseh
pogledih.
ANEL je zasnoval in izvedel več inovativnih
projektov, katerih cilj je aktivirati mlade, jih
izobraževati in krepiti njihove veščine v različnih
sektorjih, vključno z okoljsko politiko.
ANEL je koordinator projekta ScaleUpcycling
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Spoznajte partnerje!
Nicosia Development Agency -ANEL (Ciper)
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je razvila in izvedla projekte izmenjave oblačil
je organizirala eko ustvarjalne delavnice in dogodke
se aktivno vključuje v mladinsko politiko, aktivno
državljanstvo, organizira okrogle mize, konference, ipd.
in sodeluje z lokalno skupnostjo in drugimi institucijami
mladim omogoča brezplačno spletno usposabljanje

Društvo AIA - Mladinski center Mengeš je mladinska
organizacija, ki daje velik poudarek ozaveščanju mladih o
podnebnih spremembah, ekološki ozaveščenosti,
spodbujanju skupnosti k ponovni uporabi in aktivaciji mladih.
AIA:

Društvo AIA, Mladinski Center Mengeš (Slovenia)
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družbeno-kulturne storitve, administracija in upravljanje,
zdravje, kmetijstvo, varnost in okolje, trgovina in
marketing, IKT, telesne in športne dejavnosti, turizem.

 

DEFOIN je bil ustanovljen leta 2009 z idejo spodbujanja
usposabljanja za zaposlovanje in vključevanje zaposlenih in
brezposelnih delavcev. Je izobraževalni center z več kot 750
učitelji, specializiranimi za ponujanje izobraževanj in
svetovalnih storitev glede na različne potrebe.
DEFOIN je akreditiran za usposabljanje v naslednjih poklicnih
strokah in njihovih ustreznih certifikatih o strokovnosti:
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Formacion Para el Desarollo e Insercion, Sociedad Limitada - DEFOIN (Španija)
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Vyara Foundation je regionalna fundacija, ki že več kot
15 let deluje na področju usposabljanja mladih in
odraslih, z idejo spodbujanja vseživljenjskega učenja,
kot sredstva za osebni in poklicni razvoj.
Fundacija sodeluje z lokalnimi oblastmi, vodilnimi
mladinskimi nevladnimi organizacijami, kulturnimi
centri, šolami in podjetji pri promociji, organizaciji in
udeležbi na različnih lokalnih dogodkih in
usposabljanjih.
Fundacija Vyara upravlja projekte, ki obravnavajo
opolnomočenje z aktivnim državljanstvom, vključno z
ozaveščanjem o trajnostnem življenju.

Vyara Foundation (Bolgarija)
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NGPI "Tryavna School" se ponaša z ustvarjalnim
vzdušjem in visoko usposobljenim učiteljskim osebjem,
vključno z uglednimi umetniki, z bogatimi umetniškimi in
pedagoškimi izkušnjami. Učenci so prejeli številne
nagrade s sodelovanjem na državnih in mednarodnih
programih, tekmovanjih, umetniških dogodkih na
prostem, razstavah. Vsako leto so najbolj nadarjeni
študentje med štipendisti različnih kulturnih programov.
Poleg učnih načrtov šola razvija široko paleto obšolskih
dejavnosti, s katerimi želi razširiti usposabljanje dijakov
na številnih področjih sodobne kulture in življenjskih
tokov.
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NGPI "Tryavna school" (Bolgarija)
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CTRIA je regionalna agencija za inovacije, ki jo je
ustanovila vlada z vključitvijo 5 javnih in delno javnih
partnerjev v regiji.
Zagotavlja storitve in usposabljanja z vzpostavitvijo in
delovanjem močne mreže sodelovanja z regionalnimi
inovatorji, drugimi ponudniki storitev, univerzami in
poslovnim sektorjem.
CTRIA ima bogate izkušnje na naslednjih področjih:
upravljanje inovacij, trajnostni in zeleni razvoj
gospodarstva, podpora mladim, inovativne
izobraževalne rešitve, razvoj in podpora skupnosti,
socialno podjetništvo, ponovna uporaba v skupnosti,
tematska usposabljanja.

 

Central Transdanubian Innovation Agency (Madžarska)
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V okviru projekta smo želeli izvedeti več o tem, kako
mladi razumejo upcycling. Informacije so bile zbrane s
spletnim vprašalnikom. Anketiranci v partnerskih
državah, stari od 15 do 29 let, so izpolnili skupno 250
vprašalnikov. Raziskave so pokazale, da upcycling ni
povsem nov koncept za mlajšo generacijo.

Več kot polovica vprašanih razume pojem upcyclinga,
skoraj polovica uporablja upcycling v vsakdanjem
življenju, kar 88 % pa  bi jih želelo izvedeti o upcyclingu
še več. Projekt ScaleUPcycling želi spodbujati
upcycling med mladimi in na splošno. V ta namen
partnerji razvijamo spletno platformo, ki bo kmalu
dostopna. Do takrat…

Mladi & Upcycling
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facebook.com/scaleupcycling

...OSTANITE Z NAMI IN NAM SLEDITE NA
DRUŽBENIH OMREŽJIH!

instagram.hu/scaleupcycling

tiktok.com/@scaleupcycling


