По статистика на ООН повече от 805 милиона
души в света са изправени пред глад и
недохранване. За да се преодолее този
проблем е важно да се съхрани почвата и да
се използва така, че да гарантираме на
бъдещите поколения един надежден ресурс.

Европейски
образователен проект в
рамките на програма
Еразъм+ на тема
„Health, Earth,
Agriculture, Recipes, and
Technology at Heart“ .

Основната ни цел е да повишим информираността и да
насърчим осъзнатата необходимост от по -устойчиво
използване на почвите. Така ще помогнем на бъдещите
поколения да се отнасят към този ценен източник с
внимание и уважение.

Здравословният начин на живот е важен аспект в
проекта HEARTH. Стремежът ни е акцентите, които
ще поставим върху физическата активност и добре
балансираното хранене, да намалят рисковете от
затлъстяване и други хранителни разстройства като
HEARTH има за цел да фокусира вниманието върху
проблемите на европейското селско стопанство. То
достига критичен момент в своята историята. Сред
малкото все още работещи в аграрната област има
чувствително застаряване. Младите хора, от своя
страна, са изправени пред криза поради огромния
брой на безработни. Ние ще хвърлим мост над тази
пропаст, за да помогнем за преодоляване на
проблема.

анорексия и булимия.

Този проект се стреми да въоръжи
участниците с необходимите
инструменти, за да бъдат в състояние
да пазаруват разумно, като по този
начин се превърнат в съзнателни и
отговорни потребители. Всички
заинтересовани страни, ще се научат
да правят мъдър избор при покупката
на определени продукти като четат
етикетите. Всеки ще бъде наясно как
това, което ние консумираме оказва
влияние върху околната среда и нашето
здраве.

Нови приятелства, незабравими преживявания,
откриване на нови култури...
Програма Еразъм+ ни сближава, прави ни по-добри
и толерантни.
Учи ни да бъдем достойни граждани на Европейския

съюз.

Съвместно с партньори от Словакия, Полша, Малта и
Италия ще се стремим здравословният начин на
живот да се превърне в приоритет на нашите
възпитаници и тяхното обкръжение.

