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Aктивно гражданство, етапи, форуми и e-участие
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Европа, околна среда и e-участие
Въпросът за климатичните промени засяга силно младите хора, тъй като те са тези,
които ще понесат последствията от тях. Основна характеристика на средата, в която
младите хора израстват понастоящем, е свързана с развитието на информационните
технологии, а младежите са експерти в използването им. Проектът е-КЛЮЧ се базира
на тези два аспекта и ги комбинира в един полезен инструмент. От една страна,
проектът създава интерактивна Интернет страница, осигуряваща информация за
политиката на ЕС в областта на климатичните промени и устойчивото развитие и
насърчава младите хора да участват в дебатите и дискусиите с помощта на анкети,
въпросници, изпращане на снимки, участия в кръгли маси, форуми за обмен на идеи,
изпращане на петиции по проблемите на климата и др.
От друга страна, е-КЛЮЧ популяризира e-участието (електронното участие), използва
неговия потенциал за да улесни включването на младите хора в политическия процес,
и предоставя ценна обратна връзка и идеи на политиците в ЕС.
E-участието е уникален механизъм, който дава възможност на всички млади хора
да общуват и да взаимодействат пряко на ниво Европейски съюз. Основната идея,
която стои зад е-КЛЮЧ, е реализирането на този механизъм в рамките на проекта.

РилаЍ(България).ЍЗапазванетоЍ
наЍекосистемитеЍщеЍспреЍ
климатичнитеЍпромени.

Дейности: конкретни стъпки
Проектът е-КЛЮЧ обхваща различни дейности, в които можете да участвате:
• Интернет страницата е същността на проекта: всеки млад човек има достъп и
може да участва в дискусиите!
Бъдете активни в дебатите и кръглите маси, споделете вашите идеи и предложения
в сферата на политиките, коментирайте и информирайте за наличие на проблеми
във вашето населено място!
• Форумите по места: с участие на активисти от неправителствени организации,
представители на младежи и подрастващи; учители, политици, държавни
служители, ангажирани с въпросите на младите хора.
Ние ви каним да научите повече за е-участието, да откриете възможностите за влизане
в мрежи от млади хора и да работите за единни отговорни решения!
• Списанието: в специализирано списание ние ще информираме обществеността
за развитието на проекта и ще разпространим резултатите от него.
Информационните кампании ще осигурят публичност на изпълнението на проекта.
• Международната среща в гр. Сарагоса, Испания: адресати са общински служители
и представители на местните власти, работещи в областта на младежките политики
и политиката за опазване на околната среда. Целта й е да се разпространят и
анализират резултатите от проекта.
Също така тя носи послания към широката общественост и неправителствените
организации, ангажирани с проблемите на младите хора, което цели насърчаване на
дискусиите и сондиране на различни гледни точки.

СтраницатаЍwww.e-clau.netЍеЍ
същносттаЍнаЍпроектаЍе-КЛЮЧ.

Всеки млад човек може да ни намери и да участва!
Интернет страницата www.e-clau.net е сърцевината на проекта. Тя дава обстойна
информация за етапите, форумите по места и възможностите за участие в мрежата
на обществото на младите европейци. Ако сте млад човек, посетете нашата Интернет
страница и участвайте в дебатите или ни изпратете новини, статии, снимки или други
материали по представените теми!!!

ФотоволтаичнаЍсистемаЍ
вЍРеджоЍЕмилияЍ(Италия).

КОНТАКТИ
АСАЕЛ – Арагонска асоциация на местните власти
Лице за контакт: Йоланда Матас
Mail: directorproyectos@asael.es, euprojects@asael.es
Адрес: Плаза дел Пилар No 16 - 50003 Сарагоса (Испания)
Тел.: + 34 976 207 528 Факс: + 34 976 207 527
Уеб страница: www.asael.es
АЛДА – Асоциация на агенциите за местна демокрация
Лице за контакт: Антонела Валморбида
Mail: antonella.valmorbida@aldaintranet.org; benedikt.herges@aldaintranet.org
Адрес: c/o Съвет на Европа, Европейски дворец - 67075 Страсбург (Франция)
Тел.: + 33 390 214 593 Факс: + 33 390 215 517
Уеб страница: www.alda-europe.eu
Провинция Реджо Емилия
Лице за контакт: Пиетро Джентили
Mail: p.gentili@mbox.provincia.re.it
Адрес: Корсо Гарибалди No 59 - 42100 Реджо Емилия (Италия)
Тел.: + 39 0522 444 193 Факс: + 39 0522 444108
Уеб страница: www.provincia.re.it
Асоциация за развитие на планинските общини в Република България
Лице за контакт: Чавдар Русев
Mail: bulmonte@mail.bg
Адрес: ул. “Твърдишки проход” No 23, ет. 3, офис 10-11 - 1404 София (България)
Тел.: (+359 2) 818 58 89 - 818 58 58 Факс: (+359 2) 818 58 59
Уеб страница: www.bulmonte.org
Институт за развитие на предприемачеството
Лице за контакт: Йоана Леонтараки
Mail: info@entre.gr
Адрес: ул. “Юстиниану” No 3, 41222 Лариса (Гърция)
Тел./Факс +30 2410 626 943
Уеб страница: www.entre.gr

