Hai și tu la Youth in Climate & Energy! Te așteptăm pe 28 noiembrie, de la ora 13:00, la Biblioteca UPB,
sala 3.2.
Youth in Climate & Energy este un eveniment marca Ashoka. Trei inovatori sociali din domenii precum
sărăcia energetică, sărăcia de locuire, dar și reciclarea deșeurilor vor veni să vorbească despre cum au
reușit să aibă impact în comunitățile lor. Aceste idei inovative au reușit să îmbine un model de business
sustenabil cu impactul social.
Când te gândești ce faci după ce termini facultatea, impactul social e rareori o opțiune. Cei trei invitați vor
să arate cum o idee, o tehnologie nouă, o perspectivă fresh pot să facă mai multe decât ne-am putea
imagina. Martin, co-fondatorul Iluméxico, o să reușească în 2020 să aducă curentul electric în curtea a
50.000 de mexicani, Albina ajută la crearea primei legi din Peru pentru reglementarea activității de
reciclare a deșeurilor, iar Antonio a reabilitat deja sute de locuințe și insituții. Idei și tehnologii ca acestea
pot fi aduse și la noi, și transformate în realitate, iar pentru asta perspectiva unui student e mai mult decât
necesară.
Invităm studenții Universității Politehnice din București, pe cei ai The Entrepreneurship Academy dar și
din celelalte centre universitate la un mix perspective ce pot duce la cât mai multe idei. Ne dorim ca acest
eveniment să deschidă un dialog care să arate cum o idee poate deveni ceva palpabil.
Martin Garcia Wilhelm este, alături de Ashoka Fellows Manuel Wiechers Banuet, co-fondatorul Iluméxico.
Iluméxico combate sărăcia în comunitățile rurale cu ajutorul energiei solare. Iluméxico se ocupă de
manufactura și de vânzarea sistemelor solare pentru locuințe, dar și de alte soluții ce au la baza
sistemele solare. Ei oferă și suport tehnic și micro-finanțare clienților.
Albina Ruiz din Peru este un pionier global al reciclării selective. Ea a fondat Ciudad Saludable (oraș
sănătos) și punctul central în strategia ei este un sistem solid community-based ce constă într-o serie de
activități interconectate de reciclare și inițiative ce controlează aruncarea și depozitarea ilegală a
deșeurilor.
Antonio Bello este un inovator social din Portugalia ce a creat Just a Change, o organizație ce ajută la
reabilitarea caselor celor vulnerabili. Abordarea lui Antonio constă într-o coaliție ce adună mai mulți
parteneri cu o viziune comună asupra sărăciei energetice și de locuire. Această coaliție asigură resurse
constante, cunoștințe și voluntari (3000+) pentru reabilitarea caselor celor care nu își permit acest lucru.

