Уважаеми г-н Директор,
Бихме искали да Ви поздравим за участието на Вашето училище в „Твоята Европа, твоето мнение“!
Тази година #YEYS2021 ще се проведе по модела на Конференцията на ООН по изменението на
климата, като учениците ще представляват даден сектор, развита държава или друга влиятелни
заинтересовани страни и ще водят преговори помежду си.
ЕИСК ще представи препоръките и предложенията на Вашите ученици на отговорните за
изготвянето на политики в областта на околната среда в международен план, както и на
конференции в цяла Европа!
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Горещо Ви приканваме да споделите информация за проявата
„Твоята Европа, твоето мнение 2021 г.“ със своите местни
и национални канали за комуникация и звената за контакт. Това
ще популяризира работата, извършена от Вашето училище.
Същевременно ще помогне на широката общественост да
разбере повече за ЕИСК и неговата роля като мост между
Европа и организираното гражданско общество.
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Темата на тазгодишното издание
#YEYS2021 е насочена към ангажираността на
младите хора по въпросите на климата и
устойчивостта в процеса на вземане на
решения в ЕС. Гласът на младите хора е от
голямо значение за нас, а това е уникална
възможност да се чуе в цяла Европа!
Разчитаме на Вас да популяризирате
дейността на Вашите ученици и да дадете
възможност да се чуе гласът на новото
поколение европейци!

# Поддържайте връзка с нас
Нека продължим заедно и да превърнем „Твоята Европа, твоето мнение!“ за 2021 г. в истинско състезание за
младите хора!
За повече вдъхновение за YEYS 2021 г.: https://youtu.be/YNdS4IPoZvw
Благодарим ви!
Преслужба на ЕИСК — @EESC_PRESS

