ORTAK TÜKETİM NEDİR
Ortak tüketim, ürünlerin mülkiyetten
bağımsız olarak ortaklaşa kullanımını
öneren alternatif bir ekonomik modeldir.
Teknoloijiyi
kullanarak
geleneksel
paylaşım, takas, ödünç verme, alışveriş,
hediye etme, kiralama yöntemlerininin
toplum
içerisinde
yaygınlaşmasını
amaçlamaktadır.

PAYLAŞIM BİRLEŞTİRİR
İNSANLAR

SİZİNLE PAYLAŞIYORUZ
Projenin

Sosyal Ağ
Hizmet Ağına
Dönüşüyor

internet

sayfasında

sürdürebilirliği ve teknolojiyi içeren yeni
yaşam

stilleri

ile

ilgili

inceleyebilir,

Avrupa

uygulamaları

hakkında

örnekleri

ortak
bilgi

tüketim
sahibi

olabilirsiniz.

Etkin olma & karşılıklı güven
ortak tüketimi mümkün kılar.

Proje hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç
duyarsanız
Ülkenizdeki proje ortağı kuruluşa
başvurun veya bizi ziyaret edin:

DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN

WEB & BLOG

ORTAK TÜKETİM GRUBUNA KATILIM
SAĞLAYABİLİRSİNİZ

www.weshareproject.eu

FaceBook
Değişim
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İHTİYACIM OLAN SEN DE VAR
Etkin olma & karşıklı güven

www.facebook.com/pages/WeShare

“WE SHARE” ( BİZ PAYLAŞIYORUZ)
PROJESİ HAKKINDA
“We Share” (Biz Paylaşıyoruz) projesi 16 farklı Avrupa
ülkesinden ortağın yer aldığı bir Gruntvig Öğrenme
Ortaklığı projesidir.

Projemiz sürdürülebilirlik, teknoloji ve
arkadaşlığın da dahil olduğu alternatif
tüketim ve yaşam tarzlarını teşvik
etmektedir.

PROJE ORTAKLARI
BELGIUM – CESEP Centre Socialiste D'education
Permanente www.cesep.be
CYPRUS – Youth Council Of Agios Athanasios
Municipality www.agiosathanasios.org.cy
CZECH REPUBLIC – Mistni Akcni Skupina Sipka
www.massipka.cz
FRANCE – Fla-Kultur

Projemizde büyük çaplı Avrupa işbirliği sürdürebilir
tüketime daha geniş bakış açıdan bakılmasını
sağlamış, bu alanda ülkelerde gelişen yeni yaşam
tarzlarının karşılaştırılmasına imkan verilmiştir.

Projenin Yararları:





Farklı kuşaklar arasında değişik bakış açıları
geliştirmek
İletişim kurmada yeni yöntemler geliştirilmesi
Sürdürebilir çevre için yeni yaklaşımlar
oluşturulması
Daha iyi yaşam örnekleri sunmak
Tüketiciliğe yeni bakış açıları sağlamak



Girişimcilere yeni yetenekler sağlaması




Proje Yararlanıcıları:









www.fla-kultur.org

GREECE – European Village
www.european-village.org
HUNGARY – Független Pedagógiai Intézet
www.fupi.hu
ITALY – Coordinator, Youth Europe Service
yes.pz@tin.it
LATVIA – Latvijas Audžuģimeņu Biedrība
www.labiedriba.lv
LITHUANIA – Vakarų Lietuvos Vartotojų Federacija
www.vlvf.org
POLAND - Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna
www.euroidea.wordpress.com

Yerel topluluklar (eski ve yeni nesiller)
Kamu, stk ve özel sektör;

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

Projenin Amaçları:

ROMANIA – Asociatia Arin www.arin.ro

Sürdürebilir tüketim ile ilgili Avrupa çapında iyi
örnekler toplanması
İnternet kaynaklarına herkesin ulaşımı için
rehberler hazırlanması
Sürdürebilir tüketim ile ilgili geniş çaplı bir
internet platformu oluşturulması
AUT toplantıları organize etmek(Açık Uzay
Teknolojileri)
Yaratıcılığı, işgücüne katılımı, girişimci ruhu
teşvik etmek

SLOVAKIA - INŠTITÚT PRE VZDELÁVANIE, a.s.
www.ipvz.sk
SPAIN – Associacio Juvenil Forma2
www.associacioforma2.com
SWEDEN – Voxnadalens Gymnasium, Sfi/Grundvux
www.voxnadalen.ovanaker.se
TURKEY – T.C Manisa Valiliği
www.manisaab.gov.tr/index.php

PROJE

Biz Paylaşıyoruz
Ortaklaşa tüketim : Sürdürebilirliği,
teknoloji ve arkadaşlığı içeren yeni
bir yaşam tarzıdır.
Gruntvig Öğrenme Ortaklığı

