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Take Action To Protect Nature
Ziemia i środowisko wymagają pomocy, ale zbyt mało ludzi bierze ten temat na poważnie. W dzisiejszych
czasach nie tylko kraje europejskie, ale kraje na całym świecie stoją w obliczu wielu globalnych wyzwań i
problemów środowiskowych. Okres nadprodukcji i nadmiernej konsumpcji ma negatywny wpływ na nasze
środowisko, m.in. zmiany klimatu i zanieczyszczenie, które negatywnie wpływają na jakość życia. Według
informacji Komisji Europejskiej Europejczycy zużywają obecnie 16 ton materiału na osobę rocznie, a 6 ton z
tej ilości staje się odpadami. Pomimo poprawy gospodarki odpadami w UE, Europa nadal traci wiele
potencjalnych surowców wtórnych, które mogłyby zostać poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane. W
2010 r. łączna ilość odpadów wyprodukowanych w UE wyniosła 2,5 miliarda ton, a zaledwie 36% poddano
przetworzeniu i ponownemu wykorzystaniu. Pomimo tego, że większość odpadów nadaje się do
przetworzenia, znaczna część jest nadal wysyłana na wysypiska śmieci, co powoduje emisję metanu, a
zatem przyczynia się do zmian klimatu (źródło: Eurostat). Oprócz składowisk, znaczna ilość odpadów trafia
do oceanów, w których powstają tzw. wyspy odpadów. Jednym z najpoważniejszych problemów
współczesnego społeczeństwa jest zanieczyszczenie odpadami, które negatywnie wpływa na jakość życia
ludzi. Młodzi ludzie stają się coraz bardziej świadomi potrzeb ochrony środowiska, ale zazwyczaj nie wiedzą,
jak to wprowadzić w ich życiu codziennym. Naszym zdaniem większość działań na rzecz środowiska polega
na świadomym i ekologicznym życiu w naszych społecznościach, w naszych domach.
Dlatego też w trakcie 8-dniowej wymiany młodzieży - w której weźmie udział 36 młodych ludzi w wieku 1830 z Turcji, Rumunii, Bułgarii, Polski, Litwy i Danii - chcemy pokazać młodzieży, jakie jest ich oddziaływanie
na środowisko i na jak dużą skalę, jak również pokazać jak dużo zasobów (żywność, energia, paliwo itp.)
potrzebnych jest dla stylu i sposobu życia jaki prowadzą. Kolejnym celem jest uświadomienie młodym
ludziom, że każdy może zrobić coś, aby chronić środowisko oraz spowolnić zmiany klimatu. Pokażemy jaki
jest ich wpływ na środowisko oraz zaangażujemy w działania, które pokażą im, co i jak mogą zrobić, aby
pomóc naszej Ziemi, aby zmniejszyć ich szkodliwe oddziaływanie na środowisko. Poprzez udział w szkoleniu
chcemy zachęcić młodych ludzi do bycia aktywnymi obywatelami.

1. Imię i nazwisko *
Twoja odpowiedź:

2. Płeć *
Kobieta
Mężczyzna

3. Adres e-mail: *
Twoja odpowiedź

4. Data urodzenia (DD,MM,RRRR) *
Data:

5. Numer telefonu (+48 xxx xxx xxx) *
Twoja odpowiedź:

6. Opisz swoją osobę w kilku zdaniach w języku angielskim (umiejętności jakie
posiadasz, zainteresowania, czy brałeś/aś udział w innych tego typu
wyjazdach, etc.).
Twoja odpowiedź:

7. Uzasadnij dlaczego chcesz wziąć udział w szkoleniu *
Twoja odpowiedź:

8. W jaki sposób wykorzystasz wiedzę zdobytą podczas szkolenia ? *
Twoja odpowiedź

9. W jaki sposób twoje uczestnictwo w projekcie wpłynie na jego sukces? *
Twoja odpowiedź

10. W jaki sposób upowszechnisz rezultaty projektu przed jego rozpoczęciem, w
trakcie trwania oraz po jego zakończeniu? Proszę podać przykłady. *
Twoja odpowiedź

11. Czy masz jakieś specjalne potrzeby? (np. czy jesteś wegetarianinem, czy
chorujesz przewlekle, czy cierpisz na alergię, czy towarzyszą ci inne
schorzenia nie wymienione, czy przyjmujesz na stałe leki, inne ...) *
Twoja odpowiedź:

Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278, REGON 100313150, NIP 729-261-5449, adres poczty elektronicznej: iod@medyk.edu.pl. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych są tożsame z
danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe są gromadzone i
przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, uczestnictwa, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli,
audytu, sprawozdawczości, archiwizacji, uznania kwalifikowalności wydatków, weryfikacji trwałości oraz rozliczania
finansowego projektu pod nazwą TAKE ACTION TO PROTECT NATURE (numer projektu 2019-3-TR01-KA105080090) realizowanego w ramach programu ERASMUS+, zwanego dalej Projektem, realizowanego przez
Administratora na zasadzie współpartnerstwa oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Uczestnik
Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych powyżej, w tym danych wrażliwych
dotyczących stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej w celach wskazanych powyżej, związanych z realizacją Projektu.
Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest niemożność uczestnictwa w Projekcie.
Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy o uczestnictwo w Projekcie,
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny
program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/W E,
1720/2006/WE i 1298/2008/WE oraz może być zgoda osoby, której dane dotyczą. *

Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody

