CO JE SPOLEČNÁ SPOTŘEBA
Společná spotřeba je ekonomický model založený
na dostupnosti produktu jako protikladu
vlastnictví. Tradiční sdílení, směna, půjčování,
obchodování, pronájem, darování, výměna, jsou
nově vymezeny prostřednictvím technologií a
rovnocenné komunity.

SDÍLÍME S VÁMI

SDÍLENÍ SPOJUJE LIDI
Sociální síťování
SE STALO
siťování služeb

Na internetové platformě projektu můžete
objevit

příklady

zahrnujícího

nového

udržitelnost,

životního

stylu

technologii

přátelství a dovědět se více o společné spotřebě
napříč Evropou;

efektivita & důvěra
umožňuje
společnou spotřebu

Pokud Vás zajímají další závěry projektu, prosím,
kontaktujte organizaci ve Vaší zemi nebo nás
navštivte na:

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE

WEB & BLOG

PŘIDEJTE SE KE KOMUNITĚ
SPOLEČNÉ SPOTŘEBY

www.weshareproject.eu

FaceBook
www.facebook.com/pages/WeShare
Výměna
ČAS , ZBOŽÍ, PROSTOR, AUTA,
DOVEDNOSTI, PENÍZE

JÁ POTŘEBUJI ----> TY MÁŠ
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za
obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá
za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

a

efektivita & důvěra

O “WE SHARE” PROJEKTU
“We Share” je Grundtvig projekt partnerství, do kterého je
zapojeno 16 partnerských organizací z evropských zemí.

Náš projekt podporuje nový životní styl, alternativu
ke konzumnímu způsobu života zahrnující
udržitelnost, technologie a přátelství.
Díky rozsáhlé evropské spolupráci je možné mít silné
zázemí pro srovnaní různých životních stylů a přístupy ke
společné spostřebě napříč Evropou.

Přínosy projektu:

















Pohled různých generací
Různé způsoby vzájemného propojení
Jiné chování, které je udržitelnější pro životní prostředí
Lepší způsob života
Přehodnocení konzumního způsobu života
Poskytnutí klíčových kompetencí pro nové způsoby
podnikání

Cílová skupina:

PARTNEŘI PROJEKTU
BELGIE – CESEP Centre Socialiste D'education
Permanente www.cesep.be
KYPR – Youth Council Of Agios Athanasios
Municipality www.agiosathanasios.org.cy
ČESKÁ REPUBLIKAC – Mistni Akcni Skupina Sipka
www.massipka.cz
FRANCIE – Fla-Kultur

www.fla-kultur.org

ŘECKO – European Village www.europeanvillage.org
MAĎARSKO – Független Pedagógiai Intézet
www.fupi.hu
ITÁLIE – Coordinator, Youth Europe Service
yes.pz@tin.it
LOTYŠSKO – Latvijas Audžuģimeņu Biedrība
www.labiedriba.lv

místní komunita(starší a mladší generace)
veřejný a soukromý sektor;

LITVA – Vakarų Lietuvos Vartotojų Federacija
www.vlvf.org

Projekt má za cíl:

POLSKO - Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna
www.euroidea.wordpress.com

shromáždit příkaldy dobré praxe společné spotřeby
vytvořit zásady přístupu k internetovým zdrojům
vytvořit internetovou platformu o světě společné
spotřeby
zorganizovat OST setkání (Open Space
Technology/Technika Open Space)
podporovat a propagovat kreativitu, zaměstnavatelnost a
podnikavého ducha

PORTUGALSKO – Aidlearn, Consultoria Em Recursos
Humanos, Lda www.aidlearn.com
RUMUNSKO – Asociatia Arin www.arin.ro
SLOVENSKO - INŠTITÚT PRE VZDELÁVANIE, a.s.
www.ipvz.sk
ŠPANĚLSKO – 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

PROJEKT

We Share
Společná spotřeba: nový životní styl
zahrnující udržitelnost, technologie a
přátelství
Grundtvig projekt partnerství

