ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ ПРОГРАМАТА CLIMATE HEROES
КЪМ WWF БЪЛГАРИЯ

Програмата Climate Heroes се осъществява от WWF България с финансовата подкрепа на
Европейската климатична инициатива (European Climate Initiative (EUKI)) част от of Германско
федерално министерство за околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност (the
German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU)),
Британско посолство България и Дружество за ООН в България.
*За участие се изисква предварителна регистрация, одобрение и потвърден достъп. Повече
информация на: https://www.wwf.bg/Climate_heroes/
1. Цел
Целта на Програмата Climate Heroes България е да подкрепи младежи от 15 до 25 год., като им
даде възможност да се включат в събития за повишаване на техните познания в сферата на
климат и климатични и да се превърнат в посланици на нашата Планета.
2. Условия за участие
2.1. В програмата могат да участват младежи от 15 до 25 години с интереси към теми като климат и
климатични промени, опазване на околната среда и свръх консуматорството.
2.2. Желаещите да участват могат да кандидатстват на сайта на WWF България като напишат
кратко есе до 250 думи или заснемат видео до 1 минута по една от следните теми:
- Климатичните промени в моето ежедневие?
- Каква е връзката между климатичните промени и нашият начин на живот?
- Какъв е моят собствен принос към борбата с климатичните промени?
2.3. Кандидатите попълват регистрационна форма в обявените на сайта срокове, с която
кандидатстват за участие по обявената тема.
2.4. Кандидатите, които нямат навършени 18 години, изпращат и попълнена декларация със
съгласие на родител, която е качена на страницата на програмата.
2.5 Всички кандидати попълват декларация, с която заявяват своята готовност/възможност за
участие във физически събития при спазване на всички епидемиологични мерки за безопасност.
2.6. Попълването на регистрационната форма, както и самото участие, се случва индивидуално от
самия кандидат-участник без намесата на възрастен, освен в случаите, когато обстоятелствата
налагат присъствието или позволението на настойник/родител.
2.7. Максималният брой участници в първия кръг на Climate Heroes програмата е 15 човека.
2.8. При голям интерес и брой кандидатури, WWF Bulgaria си запазва правото да изпрати
допълнителна задача на одобрените на първи етап кандидати.

2.9. Всички кандидати получават обратна връзка след кандидатстване, а одобрените за участие
вземат участие в първи кръг на образователната програма към Climate Heroes.
3. Информация за образователната програма
3.1. Образователната програма е 6 дневно събитие, което ще даде познания на участниците в
сферата на климат, климатични промени и опазване на околната среда, ще развие ораторски
умения, технически умения свързани със създаването на видео съдържание и ще внесе повече
яснота за ролята и възможностите, които всички ние като граждани на България и ЕС, имаме в
борбата с климатичните промени.
3.2 С края на обучението на всички участници ще бъде дадена възможност да заснемат своите
видео послания и да стартира свои лични инициативи свързани с решаването на проблема с
климатичните промени.
3.3 Всички участници ще бъдат поканени да представят своите инициативи и видео послания пред
по-широка аудитория по време на националния Climate Heroes форум
3.4 Тримата най-добре представили се участници ще бъдат поканени да представят своите
инициативи и видео послания по време на регионалния Climate Heroes форум
4. Допълнителна информация
4.1. Непълнолетните участници, които не живеят в София, следва да осигурят придружаващо ги
пълнолетно лице по време на тяхното пътуване и престой в София.
4.2. Победителите в националните и регионалните форуми ще получат различни материални
награди
5. Други възможности за участниците
5.1. Всички участници в националните и регионални форуми ще бъдат поканени да се включат в
платформата Online Panda Hub. Това е платформа, в която участниците ще обменят информация
помежду си и ще могат да се свържат със съмишленици от останалите страни и България.

За допълнителна информация се свържете с екипа на Climate Heroes България:
Райна Попова, проектен мениджър, rpopova@wwf.bg
Виктория Табакова, координатор Младежка ангажираност, vtabakova@wwf.bg
Илина
Мутафчиева,
проектен
ilina.moutafchieva@gmail.com
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Розалина Недкова координатор Младежка ангажираност към Дружество за ООН в Българияrozalina.nedkova1@gmail.com

