
program transformațional
pentru liceeni  

Asociația Micile Bucurii

re:Generația



Suntem o organizație non-profit pe
deplin independentă. 

Un proiect născut din pasiune și
angajament pentru răspândirea acțiunii
climatice.



Suntem generația celor care și-au
dat seama că lucrurile trebuie să se
schimbe radical.

EVERY JOB IS A CLIMATE JOB.cine este
re:Generația?

Pentru a face față crizei climatice
actuale, trebuie să ne îmbunătățim
abilitățile și să ne adaptăm la
schimbări prin adoptarea de noi
stiluri de viață și noi modele de
afaceri, care pun accent pe grija față
de resurse.



conștientizare împuternicire acțiune

Oferim cunoștințe și instrumente necesare transformării noii re:Generații.

Aceștia vor putea să construiască și să trăiască într-o economie și un viitor
incluziv, durabil și regenerativ.

obiectivele noastre



Orice liceu de pe teritoriul României
poate participa în cadrul
programului.

Tineri 15 - 19 ani.

cui se adresează?



• educația climatică
• împuternicirea tinerilor cu skill-urile 
necesare pentru mult necesara 
schimbare de paradigmă
• reconectarea la natură

Un program de o săptămână care
are la bază:

despre modul



Înțelegem împreună prin joc impactul crizei climatice, ce o 
cauzează și ce efecte are. Atelier interactiv, află mai multe aici.

Sustenabilitate 1:1  - Înțelegem ce NU este sustenabilitatea (care 
este impactul industriilor, de ce reciclarea nu este soluția, 
greenwashing)

Noi modele de business -  Schimbarea de paradigmă necesară
tranziției de la liniar • la circular • la regenerativ

ziua 2 • training

ziua 3 • training
programul

ziua 1

Vizitarea unei inițiative locale antreprenoriale cu impact pozitiv

ziua 4 • field visit

Reconectare la natură • plimbare în pădure pentru a înțelege
interdependența omului cu natura și cum putem funcționa în aceleași
ritmuri

ziua 5 • forest bathing

https://micilebucurii.ro/colaj-climatic/


Am primit o primă finanțare care ne va ajuta să
acoperim, sub forma unui program pilot,
3 licee de pe teritoriul României:

• Colegiul Național Gheorghe Lazăr, București;
• Liceul Teoretic Nicolae Iorga, București;
• Liceul Teoretic Grigore Moisil, Timișoara.

unde suntem



Extinderea programului după faza
pilot.

EVERY JOB IS A CLIMATE JOB.ce ne dorim

În urma programului pilot, ne dorim
să identificăm alături de participanți
cum putem îmbunătăți și extinde
proiectul.

Ne dorim ca în 2023 să contribuim
activ la formarea re:Generației de
leaderi climatici.



EVERY JOB IS A CLIMATE JOB.

Strângem fonduri pentru a susține 
activitatea zilnică a Asociației. 

Orice susținere ne va ajuta să dezvoltăm 
programul „re:Generația”, dar și alte 
proiecte în derulare.

Poți vedea aici Raportul de Activitate pe 
ultimii 2 ani.

cum ne poți sprijini

https://www.canva.com/design/DAFU1V2MFGg/MZOeks8hKhynDPzoK3sVXg/view?utm_content=DAFU1V2MFGg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFU1V2MFGg/MZOeks8hKhynDPzoK3sVXg/view?utm_content=DAFU1V2MFGg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


unde ne poți susține

donație recurentă lunară

donație one time 

https://www.patreon.com/micilebucurii
https://www.buymeacoffee.com/micilebucurii


ia legătura cu noi

mulțumim!
ia legătura cu noi pentru orice idee de
colaborare, dezvoltare sau finanțare.

Website www.micilebucurii.ro

Telefon: +40 745958228

Adresă
email:

roxana@micilebucurii.ro


