دورهوی با فیلن ً ،قاشی  ،هىسیقی و دوچرخه راًی
سّص پٌجشٌثَ  35ژّئي اص ساعت  31تا  43تَ هشکض Zelenu akciju
 (Frankopanska 1, Zagrebتیاییذ تا دّسُوی تا هشدهاى خْب  ،فیلن ً ،قاشی  ،تاصی
 ،تعویش دّچشخَ  ،هْسیقی ّ پزیشایی هختصش داتشَ رتاشین.
ُذف اصلی ایي تشًاهَ ایي است کَ ُوذیگش سا خْب تشٌاسین  ،چَ اگش هتْلذ کشّاسی
ُستین ّ یا اص کشْسُای دیگشی هی آیینُ .وسایَ خْد ّ شِشًّذاى جذیذ سا  ،تذّى تْجَ
تَ هْاًع صتاًی ّ یا چیضُای دیگش سا تشٌاسین .تا ایي تشًاهَ ُا هی تْاًیذ اُویت کاس
دستَ جوعی سا تشای ایجادجاهعَ پایذاس اجتواعی ّ هحیط صیستی یا تگیشیذ کَ ُوَ تَ آى
خْش آهذٍ اًذ.
" اص ساعت  31تیاییذ کَ تشًاهَ ُای صیادی هٌتظش شوا ُست.
تشای تچَ ُا
ً )31-42( قاشی ّ کاسگاٍ خالقیت ساخت کشٍ صهیي –تا ساٌُوایی هشتی تشای کاس
تا تچَ ُا ( ّالذیي شوا ُن هی تْاًیذ کوی استشاحت کشدٍ ّ لزت تشیذ).
تشای ُوَ










( )31-43فیلوِای هستٌذ اص هجوْعَ فیلوِای جشٌْاسٍ فیلن هحیط صیست.
( ) 31-42تعویش دّچشخَ  ،هی تْاًیذ دّچشخَ ُای خْد سا تیاّسیذ ّ تعویش آى سا
یاد تگیشیذ ّ تا داّطلثاى آشٌا تشٌْیذ ( دّچشخَ اص ًظش هحیط صیست تشای حول
کاال هٌاسة است ).
تاصی پیٌگ پًْگ ( کوی سّحیَ سقاتتی سا تا خْد تیاّسیذ ).
تاصیِای دیگش ( تیش ّ کاى ّ تیشاًذاصی – هٌاسة تشای کْدکاى ).
هْسیقی ( تشقصین ! )
پزیشایی هختصش تا چای  ،قٍِْ ّ آب هیٍْ.
عالٍّ تش ایي  ،دس صْست اهکاى خْسدًی تا خْدتْى تیاّسیذ ّ اگش دّست داسیذ
شیشیٌی ُایی سٌتی اص هحل تْلذتاى دسست کشدٍ ّ تیاّسیذ.
عالٍّ تش آى  ،اگش اص اسثاب تاصیِای اجتواعی داسیذ تیاّسیذ ّ آى سا تَ تچَ ُا
ُذیَ تکٌیذ .دس اقذام سثض (  )Zelenoj akcijiها تثادل کوذ داسین .هی تْاًی

چیضی سا تگزاسیذ ّ چیضی سا تشداسیذ ُ ،وَ سایگاى .هثال هی تْاًیذ لثاسِای فصل
تچَ ُا ّ یا کتاب ّ غیشٍ سا استفادٍ کٌیذ.

ایي برًاهه بخشی از هفته ششن هخصىص آوارگاى است که از  4تا  02ژوئي در
سرتاسر کرواسی در چٌذیي شهر برگسار هی شىد .هذف ایجاد رابطه بهتر هردم
بىهی با آوارگاى در روًذ هوگرایی است تا بذیي وسیله هحیط صویوی  ،فرهٌگی
و با هوبستگی ایجاد کٌین.

