Бъдете готови да развихрите своята #

от 12

август - Международния ден на младежта!
Докато световните лидери определят глобални цели,за да се сложи край на бедността,
неравенството и изменението на климата, ние сме поколението, със силата да се уверим, че
света спазва обещанията си. За това, от 12 август, в Европа и в целия свят, хората, които работят
за по-добро бъдеще ще развихрят своята #YouthPower – вижте какво ще се случва в Австрия,
България и Сърбия, например. Присъединете се, подкрепете техните събития с няколко прости
стъпки:

1. Сами или с приятели, на почивка или в офиса: снимайте се гордо във вашата
#YouthPower поза!
2. След това, можете да добавите стикера #YouthPower върху снимката за още по-голям
ефект. (Стикера може да откриете тук)
3. Публикувайте в социалните мрежи с #YouthPower. Можете да използвате и
#myEYD2015 за свързване с Европейската година за развитие и #action2015 и
споделете с целия свят.
4. Тагнете приятелите си и чия поза има най-много #YouthPower.
В Австрия, Jugend Eine Welt си партнира с
Национален младежки съвет, в съзваването на,
разпространено до медиите отворено писмо до
правителството на Австрия, за да демонстрират
интереса на младите хора към Целите за
устойчиво развитие и важността на младежкото
участие в политиката.
В България, Фондация ДОИТ ще проведе
workshop, на който младите хора да имат
възможност да развихрят своята #YouthPower и да
го покажат гордо пред света с временни
татуировки.
В Сърбия, Центърът за човешки права и
изследване на развитието (CHRDS) ще проведе
събития за мобилизация с национални представители на младежки сдружения и
публични органи, отговарящи за насърчаване на младежта в регионалното
сътрудничество между балканските държави.

Присъединете се към Бен Афлек, One Direction, Мат Деймън, Боно,
Малала Юсуфзай, Бил Гейтс, Шакира и много други, които намериха
своя начин да се включат в Action/2015. Нямаме търпение да видим как ще
развихрите своята #YouthPower !

