Nº del compromis:

196

Model de fitxa de Compromisos
per a l’Acció

INSTRUCCIONS
1. Descarregar
2. Completar
3. Guardar
4. Enviar ceacv@gva.es

1. Nom de la iniciativa, programa, projecte o acció:

Foment de la sostenibilitat mitjançant l'EA

2. Organització / entitat responsable:

RURACTIVA Sostenibilitat i medi ambient

3. Resum de l’acció:

L'acció pretén realitzar activitats d'educació
ambiental per a fomentar la cultura de la
sostenibilitat. Les activitats es realitzaran a
demanda d'entitats locals d'àmbit municipal i
d'organitzacions d'interés general en l'àmbit
rural i urbà. Per tal d'això se seguiran els
estàndars marcats en l'EAR, així com les
guies tècniques disponibles en el CEACV,
CENEAM, etc

4. Enllaç on trobar més informació (opcional):

www.ruractiva.com

5. Objectius de l’acció:

6. Àmbit geogràfic on es desenvolupa l’acció:

7. Destinataris de l’acció:

- Difondre a un públic general els valors en
sostenibilitat i les problemàtiques ambientals i
socials actuals
- Fomentar una actitud participativa del públic
objectiu de les activitats d'educació ambiental
- Respondre a la demanda en matèria d'educació
ambiental dels municipis amb escassos recursos
tècnics i, en concret, de l'àmbit rural

Municipis de la província de Castelló
- Públic en general i en concret un públic
familiar i públic infantil-juvenil
- Responsables de l'àrea mediambiental dels
municipis amb escassos recursos tècnics,
així com de l'àrea sociocultural i esportiva
dels consistoris

8. Objectius de la EAR (indicar objectius del document EAR amb els quals es relaciona la iniciativa):

X

Possibilitar el desenvolupament d’una ètica ambiental, mitjançant la construcció col·lectiva dels valors que

inspiren la sostenibilitat. Ajudar la ciutadania en l’adquisició d’aquests valors i en la sensibilització amb les premisses de la
sostenibilitat.
X

Afavorir el pensament crític i innovador, amb el foment de la diversitat d’opinions, així com amb una actitud

favorable al diàleg i a la cerca de consens.
X

Facilitar la comprensió del paper de l’individu en la generació de problemes ambientals i conscienciar de la

importància del comportament individual responsable per a solucionar-los, tant en l’àmbit local com en el global.
X

Suscitar l’interés de la població per les variables ambientals, econòmiques i socials, facilitar la comprensió de la

interrelació i fomentar la capacitat d’anàlisi crítica i constructiva del marc socioeconòmic.
X

Afavorir un canvi d’actitud i de comportament coherents amb la construcció dels nous valors de sostenibilitat.

Afavorir un estil de vida d’acord amb la realitat limitada del nostre entorn.
Habilitar les estructures i canals de participació necessàries per a aconseguir l’apoderament de la ciutadania per a
abordar les qüestions ambientals.
Propiciar la generació d’estructures que permeten coordinar i avaluar els plans i programes en matèria
d’educació ambiental.
Fomentar la responsabilitat social i el compromís ambiental en els diferents sectors públics i privats.
Animar els diferents sectors socioeconòmics perquè adquirisquen compromisos concrets de sostenibilitat.

9. Recursos, mitjans i materials per a dur-la a terme (humans, tècnics, econòmics….)

Humans: dues tècniques en sostenibilitat vinculades a l'iniciativa de RURACTIVA Sostenibilitat i medi ambient per tal d'elaborar els
continguts de les activitats d'educació ambiental i realitzar-les; un especialista en disseny gràfic.
Tècnics: eines informàtiques de disseny gràfic; maneig de xarxes socials, materials per a realitzar els tallers de forma segura, etc
Econòmics: contractació d'institucions públiques i d'organitzacions d'interés general
Espais: les activitats d'educació ambiental es realitzaran sempre que sigue possible a l'exterior i preferentment al medi natural

10. Resultats esperats i avaluació prevista:

Volem tindre un ressó positiu en el nombre d'activitats vinculades a l'educació ambiental que es realitzen en xicotets municipis de la
província de Castelló així com difondre els valors en sostenibilitat al públic en general i el paper fonamental que tots tenim vers el
respecte mediambiental. Per tal d'avaluar l'acció es consideraran:
- Nombre de municipis que contracten el nostre serveis i abast de les activitats d'educació ambiental programades en front a la l'oferta
total i nombre d'assistents a les activitats.
- Nombre de visites als posts vinculats a aquesta acció en les xarxes socials.

11. Si vols afegir alguna cosa més...

Data de revisió del compromís per a l’acció:
(A EMPLENAR PEL CEACV)

