
  

 
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia odráža iba názory autora a Komisia nemôže byť zodpovedná za akékoľvek 
použitie informácií v nej obsiahnutých. 
 

 
 

DESAŤ ODTIEŇOV ZELENEJ  

(TEN SHADES OF GREEN) 

Zdroj / odkaz:  http://crvenikrizzupanja.hr  

Tematická oblasť: 

☐  Klíma 

☐  Výživa 

☒  Životné prostredie 

 

Typ osvedčených postupov: 

☒  Projekt 

☐  Iniciatíva 

☐  Program 

☐  Produkcia 

☐  Informácie 

☒  Vzdelávanie 

☐  Ostatné 

Cieľová skupina: 

☐  Deti do 14 rokov 

☒  Dospievajúci 

☒  Učitelia / pedagógovia 

☒  Poradcovia pre mládež 

☐  Mladí utečenci a žiadatelia o azyl 

 

Zhrnutie:  

Realizáciou projektu sa projektový tím snaží každého účastníka projektu povzbudiť k tomu, aby si uvedomil svoju 

vlastnú silu a zodpovednosť za životné prostredie a uskutočňoval pozitívne zmeny vo svojom okolí. Jednotlivci 

by tak mali rozmýšľať, rozhodovať sa a konať s ohľadom na budúcnosť a mali by si osvojiť zdravý životný štýl, čo 

by prispelo k rozvoju environmentálneho povedomia a prepojeniu mladých ľudí so zdravotným postihnutím, 

ako aj rozvoju organizácií v ich súčasnej a budúcej činnosti alebo v tvorbe nových projektoch pre mladých ľudí 

so zdravotným postihnutím. 

Popis: 

S cieľom posilniť vplyv organizácií občianskej 

spoločnosti v oblasti ekológie a ochrany životného 

prostredia úspešne zvyšuje tento projekt povedomie 

o dôležitosti ochrany životného prostredia u ľudí so 

zdravotným postihnutím.  

Hlavný cieľ projektu sa dosahuje prostredníctvom 

konkrétnych cieľov, a to: 

1. Oboznámenie mladých ľudí so zdravotným 

postihnutím s recykláciou, 

2. Rozširovanie znalostí o ekológii, 

3. Rozvíjanie pozitívnych návykov v oblasti ochrany životného prostredia, 

4. Tvorba vzdelávacej ekologickej omaľovánky v používateľsky prívetivom formáte prispôsobenom mladým 

ľuďom so zdravotným postihnutím. 

Vplyv projektu na účastníkov, najmä na mladých ľudí so zdravotným postihnutím, zahŕňa: 

● rozvoj záujmu o začlenenie mládeže s obmedzenými príležitosťami do ekologickej činnosti, 

● rozvoj environmentálneho povedomia a znalostí, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia, 

● rozvoj znalostí o obnoviteľných zdrojoch energie 

● oboznamovanie mladých ľudí so spôsobmi ochrany životného prostredia v mieste, kde žijú 

● kvalitne strávený voľnný čas vonku a v prírode 

● mladí ľudia z týchto troch krajín sú napojení na pevnú sociálnu sieť a sieť vzájomnej podpory 

● získanie iného života, sociálnych a komunikačných zručností 

http://crvenikrizzupanja.hr/
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● posilnenie sebadôvery mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami, najmä mladých ľudí so zdravotným 

postihnutím. 

Dôležitá poznámka*: v jazyku EN a CRO pre databázu Erasmus+ Chorvátsko  

 

Dátum prístupu: 23.09.2020  

 

 

 

  


