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IO1 – Przewodniki dotyczące 

zrównoważonego rozwoju 

Zachęcanie młodzieży do działania  

Pierwszym rezultatem projektu są 
Przewodniki dotyczące zrównoważonego 
rozwoju, które zostały opublikowane na 
stronie internetowej projektu: 
https://sustrainy.erasmus.site 
Każdy partner opracował trzy tematy 
oparte na trzech filarach zrównoważonego 
rozwoju: ekonomicznym, społecznym  
i środowiskowym. 
Ekonomia, nauka skupiająca się na 
rozwiązywaniu potrzeb oraz generowaniu 
i zarządzaniu, 
Środowisko, nauka obejmująca ochronę 
środowiska,                                               
Społeczność, dotyczy relacji budowanych 
między osobami w społeczeństwie. 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
About the project 

 
 

 

 

O projekcie 
Projekt “Sustainable Action Training for 
Youth” - SUSTRAINY, współfinansowany 
przez program Unii Europejskiej Erasmus+, 
rozpoczął się 1 lutego 2020 roku i będzie 
trwał do 31 stycznia 2022 roku. 
Partnerzy projektu: E-Juniors Association 
(Francja), Matera Hub (Włochy), Markeut 
Skills (Hiszpania), Danmar Computers 
(Polska), InnoHub Valencia (Hiszpania)..  
Projekt SUSTRAINY ma na celu wspieranie 
zrównoważonych inicjatyw 
podejmowanych przez młodzież, 
zapewniając im kompleksowe narzędzia, 
które pomogą im w realizacji 
zrównoważonych projektów.  

https://sustrainy.erasmus.site/
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Cel projektu 

Zrównoważony rozwój jest wynikiem 
połączenia tych trzech zasadniczych 
elementów w celu „zaspokojenia 
teraźniejszych potrzeb bez uszczerbku dla 
przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich 
własnych potrzeb”. 

Głównym celem Przewodników 
SUSTRAINY jest budowanie świadomości                          
i informowanie młodego pokolenia                
o kwestiach zrównoważonego rozwoju 
oraz wspieranie ich w zakładaniu                  
i zarządzaniu firmami, stosując dobre 
praktyki, wskazówki i zalecenia zgodne ze 
zrównoważonym biznesem.  
 

Kontakt 
 
Przewodniki SUSTRAINY są obecnie 
w trakcie testowania przez dziesięciu 
wolontariuszy (młodych przedsiębiorców) 
z krajów partnerskich (Francja, Włochy, 
Polska   i Hiszpania).  
Skontaktuj się z nami poprzez:  
 
Stronę internetową 
https://sustrainy.erasmus.site 
Stronę na Facebooku 
https://www.facebook.com/sustrainy/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy projektu: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

https://sustrainy.erasmus.site/
https://www.facebook.com/sustrainy/

