CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
Direcţia Generală Programe şi Relaţii Externe

Parteneriat Erasmus – Waunifor Youth Club, Scotia

Titlu proiectului: “Viitorul si Sustenabilitatea”
Proiectul vizeaza să reuneasca tineri animatori/lucratori implicati in activitățile de
tineret pentru a le spori competențele in domeniul sustenabilității și al viitorului,
astfel încât să fie capabili să formeze în acest sens tinerii cu care lucreză în mod
obișnuit.
Waunifor Touth Club (WYC) din Sc
Procesul de invățare și dobândire a abilităților pentru tineri are 5 obiective:
1. Cât de sustenabil este mediul în care trăim? Dezvoltarea competențelor în a
cunoaște conceptul de sustenabilitate la nivel global. Abilitatea de a identifica
trendul de creștre și decădere a civilizațiilor și poziționarea actuală pe acest
trend.
2. Care sunt ideile percepute în interiorul sinelui? Dezvoltarea competențelor
creative și folosirea instrumentelor pentru identificarea cunoștințelor privind
viitorul. Dezvoltarea instrumentelor pentru cunoașterea de sine.
3. Ce dorim să fie sustenabil? Dezvoltarea capacității de identificare a proiectelor
sustenabile din trecut pentru a transfera în viitor cele mai bune practici. Insușirea
acestor abilități de către persoane, organizații și națiuni.
4. Cum poate fi o idee sustenabilă? Identificarea principiilor și standardelor corecte
pentru a sprijini ceva nou.
5. De ce dorim un proces să fie sustenabil? Dezvoltarea competențelor pentru a
pune în practică idei și practici noi.
Evenimente organizate de Waunifor Youth Club:
1

1. Y – Top „Abilități pentru Viață„ – program internațional de 10 zile la care au
participat 88 tineri/lideri. Tinerii au luat parte la mai multe activități: ateliere de
lucru, canotaj, dans, fotbal, olărit, preparare mâncare, vizite în natură dar și
sesiuni pentru: sănătate și nutriție, dobândirea unor tehnici de negociere,
geometria sacră, tehnici de auto-apărare, CV, lege naturală.
2. Centrul pentru Familie: Centrul Waunifor are un complex rezidențial care poate
acomoda cel puțin 40 de persoane, sală de conferințe, săli de ședințe și grădini
frumoase.
3. Y – Top Affiliation
Waunifor Club este afiliat la Y – TOP – asociatie de tip umbrelă non-politica si
non-religioasa pentru mai multe organizații de tineret
Waunifor Youth Club caută parteneri în următoarele zone de interes:
 Pregătirea Tinerilor Lideri: Learship pentru Viitor
 Schimb de Experiență pentru Tineret: Abilități pentru Viață
 Schimb de Experiență pentru Tineret: Abilități pentru Viitor
 Schimb de Experiență pentru Tineret: Autocunoaștere și dezvoltare de sine
prin experiență

Contact:
James Smith, jamesmith18@compuserve.com
Mobil: 0044 7831 841793
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