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CE ESTE YACC?
YACC - Consiliul Consultativ al Tinerilor pe 
probleme de Climă este un grup de lucru
format din 30 de tineri cu un mandat pe 4 ani
(iun. 2021 – oct. 2024). 
1. YACC este un instrument și o oportunitate

de a atrage și a implica tinerii pentru a-și
asuma un rol mai proeminent în lupta
împotriva Schimbărilor climatice, la toate
nivelurile – local, naţional și global. 

2. Scopul este ca tinerii să fie mai deschiși
spre informaţii și spre participare activă. 



1. Vor exista 8 întâlniri de lucru, înafara întâlnirii 
de kickoff

2. Formatul întâlnirilor va fi fizic sau online, în 
funcție de contextul pandemic

3. Fiecare întâlnire va avea un facilitator care 
va oferi sprijin și expertiză prin documente 
actuale și relevante pe Schimbări climatice, 
bune practici și experiențe

4. În fiecare țară care implementează proiectul 
P&P va funcționa unul sau mai multe YACC-
uri (Capul Verde, Germania, Irlanda, Italia, 
Olanda, Polonia, Portugalia, România și 
Spania)

CUM VA LUCRA YACC?



OBIECTIV PRINCIPAL
1. Găsirea unor stiluri de viață mai sustenabile, 

atât la nivel individual, cât și colectiv. Membrii
YACC trebuie să mediteze la diferitele probleme
de dezvoltare durabilă, unind perspectivele
locale, naționale și globale.

2. Elaborarea unui ghid de propuneri realiste și 
concrete de acțiuni care să rezolve o 
problemă reală, acțiuni care să poată fi 
implemetate la nivel local, național sau global. 
Ghidul va contribui la promovarea stilurilor de 
viață sustenabile descoperite (pct.1), la 
schimbarea tiparelor de comportament și / sau
va răspunde unei provocări locale / naționale / 
globale legate de sustenabilitate. 

CARE ESTE ROLUL YACC? 



OBIECTIV SECUNDAR

1. Discutarea și pregătirea unor propuneri de 

acțiuni la scară mică, cu scopul de a crește 

gradul de sustenabilitate al unor zone din 

România. Dacă aceste propuneri sunt 

implementate, ele pot fi integrate în activitatea 

Evenimente durabile din cadrul proiectului 

People & Planet, fiind promovate pe site-ul 

proiectului (în construcție) și pe canalele social 

media. 

CARE ESTE ROLUL YACC? 



În anul 3 / 4 de proiect, maximum 5 dintre cei mai 

implicați membri ai YACC România vor fi selectați 

pentru a participa la o tabără de 2 zile în 

Portugalia (Youthactivism Lab), în care vor 

prezenta Ghidul național de propuneri și vor 

dezvolta alături de celelalte YACC un Ghid final.

Tabăra va fi certificată – YouthPassport, iar 

activitățile organizate în cadrul ei vor constitui 

exemple de bună practică la nivel european.

TABĂRĂ DE ACTIVISM
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