ČO JE SPOLOČNÁ
SPOTREBA

ZDIEĽANIE SPÁJA ĽUDIA

ZDIEĽAME S VAMI

Spoločná spotreba je ekonomický model
založený na prístupe k výrobkom opačný
od vlastníctva. Tradičné zdieľanie,
vymieňanie, požičiavanie, obchodovanie,
prenájom a darovanie, sú novo
definované prostredníctvom technológií
a peer spoločenstiev.

Sociálne siete
SA STALI
sieťami servisov

Na internetové platforme projektu si
môžete pozrieť ukážky nových životných
štýlov
zahŕňajúce
udržateľnosť,
technológie a priateľstvo a dozvedieť sa
viac o vzájomnej spotrebe v celej Európe.

V prípade záujmu o viac poznatkov
o projekte prosím kontaktujte organizáciu
vo svojej krajine, alebo nás navštívte na
adrese:

účinnosť & dôvera
spoločnú spotrebu umožňujú

ZISTITE O TOM VIAC

WEB & BLOG
www.weshareproject.eu

PRIDAJTE SA KU KOMUNITE
SPOLOČNÉ SPOTREBY

Facebook
Vymieňajte si
ČAS, TOVAR, PRIESTOR, AUTÁ,
ZRUČNOSTI, PENIAZE
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia
nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých
v tejto publikácii.

POTREBUJEM  MÁTE
účinnosť a dôvera

www.facebook.com/pages/WeShare

O PROJEKTE „WE SHARE“
"We Share" je projekt v rámci programu Grundtvig
Partnerstvo a zahŕňa 16 partnerov z rôznych
európskych krajín.
Náš projekt podporuje nový životný štýl,
alternatívny ku konzumu, ktorý zahŕňa
udržateľnost, technológie a priateľstvo.
Vďaka rozšírenej európskej spolupráci je možné
mať väčšie zázemie a porovnávať rôzne životné
štýly a prístupy k vzájomnej spotrebe v celej
Európe.

PARTNERI PROJEKTU

PROJEKT

BELGICKO – CESEP Centre Socialiste D'education
Permanente www.cesep.be
CYPRUS – Youth Council Of Agios Athanasios
Municipality www.agiosathanasios.org.cy
ČESKÁ REPUBLIKA – Místní akční skupina Šipka
www.massipka.cz
FRANCÚZSKO – Fla-Kultur

www.fla-kultur.org

GRÉCKO – European Village www.europeanvillage.org
MAĎARSKO – Független Pedagógiai Intézet www.fupi.hu

Prínosy projektu:







pohľad rôznych generácií
iný spôsob ako sa spojiť s ľuďmi
rozdielne správanie udržateľnejšie pre
životné prostredie
lepší spôsob života
prehodnotenie konzumerismu
poskytovanie kľúčových kompetencií
v nových podnikov

Cielová skupina projektu:









TALIANSKO – Coordinator, Youth Europe Service
yes.pz@tin.it
LOTYŠSKO – Latvijas Audžuģimeņu Biedrība
www.labiedriba.lv
LITVA – Vakarų Lietuvos Vartotojų Federacija
www.vlvf.org
POĽSKO - Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna
www.euroidea.wordpress.com

miestne komunity (staršie i nové
generácie)
verejný a súkromný sektor

PORTUGALSKO – Aidlearn, Consultoria Em Recursos
Humanos, Lda www.aidlearn.com

Projektovými cielmi sú:

SLOVENSKO - INŠTITÚT PRE VZDELÁVANIE, a.s.
www.ipvz.sk

zhromažďovať osvedčené postupy
v oblasti spoločné spotreby
vytvárať pravidlá, ako pristupovať
k internetovým zdrojom
vytvoriť internetovú platformu
s informáciami o svete spoločné spotreby
organizovať OST stretnutia (Open Space
Technology)
podporovať tvorivosť, zamestnateľnosť
a podnikateľského ducha

RUMUNSKO – Asociatia Arin www.arin.ro

ŠPANIELSKO – Associacio Juvenil Forma2
www.associacioforma2.com
ŠVÉDSKO – Voxnadalens Gymnasium, Sfi/Grundvux
www.voxnadalen.ovanaker.se
TURECKO – T.C Manisa Valiliği
www.manisaab.gov.tr/index.php

We Share
spoločná spotreba: nový životný štýl
zahŕňajúci udržateľnost, technológie
a priateľstvo
Grundtvig Learning Partnership

