KAS YRA BENDRAS VARTOJIMAS?
Bendras vartojimas yra disponavimui
nuosavybės teise priešingas ekonominis
modelis, pagrįstas galimybe naudotis
daiktais.
Šio
ekonominio
modelio
pavydžiais
galima
laikyti
tradicinį
dalijimąsi,
barterinius
mainus,
skolinimą(si), apsimainymą, nuomojimą,
dovanojimą ir t.t., kurie atrandami iš naujo
virtualiose bei fizinėse bendruomenėse.

MES DALIJAMES SU
DALIJIMASIS SUARTINA
ŽMONES

JUMIS
Užsukę į projekto interneto svetainę galėsite
susipažinti su šio naujojo gyvenimo būdo,

Bendravimas internete
TAMPA
paslaugų mainais

apimančio

ekologinės

pusiausvyros

palaikymą, šiuolaikines technologijas bei
draugystę, pavyzdžiais bei sužinoti daugiau
apie bendrą vartojimą Europoje.

Jei susidomėjote projektu ir norėtumėte
sužinoti daugiau, kreipkitės į savo šalies
organizaciją arba apsilankykite:

Bendrą vartojimą įgalina veiksmingumas ir
pasitikėjimas

SUŽINOKITE APIE TAI DAUGIAU

INTERNETO SVETAINĖJE IR
TINKLARAŠYTJE

PRISIJUNKITE PRIE BENDRO
VARTOJIMO BENDRUOMENĖS

www.weshareproject.eu

FaceBook
Mainykitės
LAIKU, PREKĖMIS, DARBO IR
GYVENAMOSIOMIS VIETOMIS,
AUTOMOBILIAIS, ĮGŪDŽIAIS, PINIGAIS
Šis projektas finansuojamas remiant Europos
Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autorių
požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos
informacijos naudojimą.

MAN REIKIA ----> TU TURI
veiksmingumas ir pasitikėjimas

www.facebook.com/pages/WeShare

APIE PROJEKTĄ „MES DALIJAMĖS“
„Mes dalijamės“ yra Grundtvig mokymosi partnerystės
projektas, kuriame dalyvauja 16 partnerių iš skirtingų
Europos šalių.

Mūsų projektas skatina naują, alternatyvų
varotojiškumui gyvenimo būdą, apimantį
ekologinės pusiausvyros palaikymą,
šiuolaikines technologijas ir draugystę.
Bendradarbiavimas Europos lygiu įgalino išsamiau
apžvelgti
bei
palyginti
skirtingose
šalyse
egzistuojančius su bendru vartojimu susijusius
gyvenimo būdus bei praktikas.

Projekto nauda:
•
•
•
•
•
•

•
•

Skirtingų kartų požiūrių palyginimas
Kitoks bendravimo pobūdis
Labiau į ekologinės pusiausvyros palaikymą
orientuotas elgesys
Geresnis gyvenimas
Vartojimu paremto gyvenimo būdo vertybių
perkainavimas
Svarbiausių inovatyviais verslais užsiimančių
suaugusiųjų kompetencijų ugdymas

•
•
•

ČEKIJOS RESPUBLIKA – Mistni Akcni Skupina Sipka
www.massipka.wordpress.com
GRAIKIJA – European Village www.europeanvillage.org
ISPANIJA – Associacio Juvenil Forma2
www.associacioforma2.com
ITALIJA – Koordintorius, Youth Europe Service
yes.pz@tin.it
KIPRAS – Agios Athanasios savivaldybės jaunimo
taryba www.agiosathanasios.org.cy
LATVIJA – Latvijas Audžuģimeņu Biedrība
www.labiedriba.lv
LENKIJA - Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna
www.euroidea.wordpress.com
LIETUVA – Vakarų Lietuvos Vartotojų Federacija
www.vlvf.org
PARNCŪZIJA– Fla-Kultur www.fla-kultur.org

Vietinės bendruomenės (vyresnioji ir jaunesnioji
kartos)
Viešojo ir privataus sektorių atstovai

PORTUGALIJA– Aidlearn, Consultoria Em Recursos
Humanos, Lda www.aidlearn.com
RUMINIJA – Asociatia Arin www.arin.ro

Surinkti gerąsias bendro vartojimo praktikas
Sukurti mokymo naudotis interneto ištekliais
gaires;
Sukurti interneto svetainę apie bendro
varotijimo aktualijas;
Suorganizuoti atvirosvės tyrimą;
Skatinti daluvių kūrybiškumą, patrauklumą
darbo rinkoje bei verslumą

PROJEKTAS

BELGIJA – CESEP Centre Socialiste D'education
Permanente www.cesep.be

Naudos gavėjai:

Projekto tikslai:
•
•

PROJEKTO PARTNERIAI

SLOVAKIJA - INŠTITÚT PRE VZDELÁVANIE, a.s.
www.ipvz.sk
ŠVEDIJA – Voxnadalens Gymnasium, Sfi/Grundvux
www.voxnadalen.ovanaker.se
TURKIJA – T.C Manisa Valiliği
www.manisaab.gov.tr/index.php
VENGRIJA – Független Pedagógiai Intézet
www.fupi.hu

Mes dalijamės
Bendras vartojimas: naujas
gyvenimo būdas, apimantis
ekologinės pusiausvyros palaikymą,
šiuolaikines technologijas ir
draugystę
Grundtvig Mokymosi Partnerytė

