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Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania w wizji zielonego
Górnego Śląska
Zapraszamy osoby w wieku od 18 do 26 lat na warsztaty,
podczas których będzie można pogłębić wiedzę o aktualnych
rozwiązaniach w obszarze ochrony środowiska, źródłach
energii, ochronie klimatu, także w kontekście kulturalnospołecznym. Projekt da impuls do zastanowienia się
nad najbliższym otoczeniem i zaprojektowania zrównoważonych
scenariuszy na przyszłość regionu, uwzględniających rozwój
miast i zachowanie dziedzictwa poprzemysłowego Górnego
Śląska. Region ten jest miejscem wyjątkowym na mapie
transformacji, której jesteśmy świadkami. Górnictwo, które przez
ubiegły wiek było głównym źródłem rozwoju regionu, powoli staje
się częścią przeszłości. Jednocześnie nie można tracić z oczu
wyzwań i potrzeb społecznych regionu. Po raz pierwszy w historii
stajemy w obliczu tak wielkiego wyzwania i tak poważnego,
globalnego zagrożenia, jakim jest zmiana klimatu. Skutki stylu
życia naszego i poprzednich pokoleń dotkną nie kogoś w
przyszłości, ale nas samych.
Warsztaty poprowadzi dr Anna Gierlińska.
Warsztaty odbędą się w 7 terminach: 26, 28 i 30 listopada

3, 5, 10 i 12 grudnia

ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY I ZMIENIAJ SWOJE OTOCZENIE
NA LEPSZE! UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! NA
WARSZTATY MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ INDYWIDUALNIE LUB
GRUPOWO W PRZYPADKU SZKÓŁ. Warsztaty są jednodniowe.
INFORMACJA DLA SZKÓŁ I UCZELNI: Zgłoszenie szkoły lub
uczelni jest równoznaczne z zapewnieniem pomieszczenia do
przeprowadzenia warsztatów oraz wyznaczeniem 20 uczestników
powyżej 18. roku życia.
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH:
Warsztaty odbędą się w miejscach, gdzie zgłosi się najwięcej
osób. Informacje dotyczące lokalizacji będą uzupełniane na
bieżąco na naszej stronie internetowej oraz w formularzu.
Zgłoszenia przyjmujemy do 21 listopada.

ZESKANUJ KOD QR LUB WEJDŹ
NA NASZĄ STRONĘ I WYPEŁNIJ
FORMULARZ
Więcej informacji oraz program
warsztatów na www.haus.pl
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