
ÎNVAȚĂ 
Dorești să îți îmbunătățești abilitățile de 
inovare socială și antreprenoriat? Oferim 
instruire și sprijin, atât pentru profesioniști, 
cât și pentru studenți, pentru dezvoltarea și 
creșterea ideilor în domeniul Green Care.

FOREST-BASED CARE
Ai încercat vreodată forest bathing sau forest therapy?
Să te simți împăcat cu propria persoană este mai ușor în natură; 
pădurea are o putere vindecătoare, aproape magică.

SOCIAL AGRICULTURE
O formă de agregare care permite incluziunea socială și 
pe piața muncii a persoanelor dezavantajate prin practici 

agricole.

Îmbunătățirea și crearea de noi produse și destinații turistice care 
se concentrează pe sănătatea și starea de bine a utilizatorilor și a 
furnizorilor, păstrând totodată atenția și la sustenabilitatea teritoriilor.

GREEN CARE TOURISM

Spațiile verzi și spațiile urbane trebuie să coexiste în armonie: conceptul 
de grădini comunitare, sport în natură și terapia prin horticultură pot 

contribui la recuperarea stresului cauzat de locuirea în oraș.

CÂT DE MULTE 
LUCRURI 
ȘTII DESPRE 
GREEN4C?

URBAN GREEN CARE 

ANTRENEAZĂ-TE
Ideile în sine nu semnifică nimic fără 
practică și învățarea este adesea 
completată și îmbunătățită prin acțiune: 
Proiectul Green4C oferă diferite programe 
de activități inovatoare și evenimente care 
te ajută să transformi teoria Green Care în 
practică.

PROIECTUL NOSTRU ÎN TREI PAȘI

Ce vei găsi: soluții și idei sustenabile, 
oportunități și posibilități de stagiatură, 
partenerii potriviți.

Ce vei găsi: noi rapoarte de cercetare 
și dezvoltare provenite din studii 
privind nevoile de formare, inovație 
și perspectivele pieței din sectoarele 
Green Care, exemple de modele de 
afaceri care oferă cele mai bune 
practici, precum și oportunități de 
formare și învățare.

Ce vei găsi: școală de specializare, 
hackathon în metode de îngrijire 
bazate pe natură, concurs al ideilor de 
afaceri, ghiduri specifice și asistență.

ALĂTURĂ-TE
Avem o rețea vastă de inovatori care poate 
interconecta activitățile de îngrijire bazate 
pe natură cu mediul de afaceri. Rețeaua 
noastră este formată din cercetători și 
institute de cercetare, organizații publice 
și private, practicieni, inovatori sociali și 
antreprenori.

VERDELE ÎNSEAMNĂ 
ÎNGRIJIRE!
FII PARTE A UNUI VIITOR MAI 
VERDE ȘI MAI SĂNĂTOS.

www.greenforcare .eu

info@greenforcare .eu

facebook .com/greenforcare

l inkedin.com/company/greenforcare

Promovat de: În parteneriat cu:

Green4C este un proiect derulat pe parcursul a trei ani, care inovează și promovează sănătatea și asistența 
socială bazate pe natură implementat printr-un parteneriat între mediul academic și cel de afaceri.
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