Grajenje Mostov za Krožno Gospodarstvo s Spodbujanjem Mladinskega Podjetništva

Bonjour iz Bruslja !
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Partnerski konzorcij
projekta Building bridges
for a circular economy
by fostering youth
entrepreneurship je od
7. do 10. junija 2022 v
Belgiji organiziral
usposabljanje osebja.

Cilj te dejavnosti v živo je
bil aktivno učenje
različnih vsebin, ki bodo
vključene v e-module
usposabljanja: Zeleno
podjetništvo & Krožno
gospodarstvo
za mlade.

Uživali smo se med
raziskovanjem dobre
ponudbe mesta, kot je
preizkušanje krožnih,
trajnostnih in lokalnih
gastronomskih podjetij, si
ogledali nekaj znamenitosti
in preganjali dež.😊

Kako je potekal teden usposabljanja ?
KRAJ USPOSABLJANJA: VILLAGE
PARTENAIRE
Gostili so nas v Village Partenaire, ki predstavlja
središče ekosistema zelenega podjetništva,
ki je nastal v okviru orgnizacije Groupe One.
Stavbni
kompleks
uresničuje
trajnostno
miselnost, saj sledijo načelom varčevanja z
energijo in vodo, izdelujejo lasten kompost, imajo
akvaponiko ter pisarne za skupno delo, v katerih
svetujejo novim zelenim podjetjem.

DAN 1: PRVI KORAKI

DAN 3: KROŽNA MISELNOST
Vstopili smo v razpravo o e-modulu 2 o
krožnem gospodarstvu (KG). Da bi bolje
razumeli načela, smo obiskali nekaj bližnjih
lokacij za izvajanje KG načel. Najprej smo obiskali
podjetje "Janine Beer & Bread", kjer družinsko
podjetje deluje na podlagi recikliranega
kruha in odpadnega piva.
Nadaljevali smo v kulinarični smeri do podjetja
"Patatak", kjer smo si privoščili tipično belgijsko
kosilo. Njihov krompirček je od lokalnega
kmeta, ki mu vračajo organske odpadke za
izdelavo komposta/gnojila.
Za zadnji postanek smo se srečali z umetniki in
oblikovalci "Souplotheque", ki so nam povedali
več o procesu krožne mode in lokalni valuti,
ki jo uporabljajo za izmenjavo blaga. Svoje
vtise smo si izmenjali in uživali v večeru pri
vaškem partnerju, ki je praznoval 15. obletnico
delovanja.

Usposabljanje smo začeli z uvodom v
trajnostni razvoj in v skupinah razpravljali o
17 ciljih trajnostnega razvoja. Po delu smo se
zbrali v restavraciji "Entre Nous", ki je lokaliziran
italijanski lokal, kjer sodelujejo z zadrugami
za pridobivanje sestavin v bližnji okolici,
kuhajo sezonske recepte in skrbijo za
okolje.

DAN 4: PRIHODNJI MEJNIKI
Ko se je v petek končalo usposabljanje osebja,
smo zbrali svoje misli za zaključke, se dogovorili
o naslednjih mejnikih in izboljšavah učnega
gradiva e-tečaja Building bridges. Nato smo
imeli dobro kosilo v restavraciji "Dillens", kjer
smo uživali v dobro pripravljenih školjkah in
zasluženi kavi.

DAN 2: KJE STOJIMO
Drugi dan smo se preizkusili z metodo
Resilient Coaching, se poglobljeno učili o
možnostih financiranja in dobrih praksah
zelenega podjetništva. Študije primerov
smo zaključili v restavraciji "Nourritures
Terrestres", kjer so nas sprejeli na
vegetarijanskem/veganskem kosilu, ki je
ponosna lastnica certifikata "Good Food".

DO PRIHODNJIČ Z MLADINSKEGA
USPOSABLJANJA V ROMUNIJI! 😊

