ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Η Συνεργατική κατανάλωση αποτελεί ένα οικονομικό
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μπορείτε να βρείτε παραδείγματα νέων τρόπων ζωής

Η κοινωνική δικτύωση
ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ
σε δικτύωση υπηρεσιών

επαναπροσδιορίζονται μέσα από τη τεχνολογία και τη

που συμπεριλαμβάνουν πτυχές όπως η βιωσιμότητα,
η τεχνολογία και η φιλία και να μάθετε περισσότερα
σχετικά με τη Συνεργατική Κατανάλωση στην Ευρώπη.

συνεργασία μεταξύ κοινοτήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ
επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο οργανισμό
στη χώρα σας ή επισκεφτείτε την ακόλουθη
ηλεκτρονική διεύθυνση:

η συνεργατική κατανάλωση γίνεται εφικτή
μέσα από την αποτελεσματικότητα
και την εμπιστοσύνη

WEB/BLOG

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

www.weshareproject.eu
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Facebook
Ανταλλάξτε
ΧΡΟΝΟ, ΑΓΑΘΑ,
ΧΩΡΟ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ,
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΑ

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή αντιπροσωπεύει
μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν
θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται εδώ.

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ----> ΕΧΕΙΣ
αποδοτικότητα & εμπιστοσύνη

www.facebook.com/pages/WeShare

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “WE SHARE”
Το Πρόγραμμα “We Share” αποτελεί μια κοινοπραξία
στο πλαίσιο της Δράσης Grundtvig στην οποία
συμμετέχουν 16 εταίροι από διαφορετικές χώρες της
Ευρώπης.
Το Πρόγραμμα προωθεί την ανάπτυξη ενός
νέου εναλλακτικού καταναλωτικού τρόπου
ζωής, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης,
της τεχνολογίας και της φιλίας.
Η μεγάλη συμμετοχή και συνεργασία Ευρωπαϊκών
εταίρων προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης ενός
εκτεταμένου υπόβαθρου και καθιστά ικανή τη
σύγκριση
διαφορετικών
τρόπων
ζωής
και
προσεγγίσεων που θα ενισχύσουν τη συνεργασία σε
όλη την Ευρώπη.
Πλεονεκτήματα του Προγράμματος:
 Μελέτη διαφορετικών γενεών
 Διαφορετικός τρόπος σύνδεσης μεταξύ ατόμων
 Βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος
 Βελτίωση τρόπου ζωής
 Επαναπροσδιορισμός του καταναλωτισμού
 Ενίσχυση δεξιοτήτων στον τομέα των
επιχειρήσεων
Δικαιούχοι του Προγράμματος:
 τοπικές κοινότητες και δήμοι (παλαιότερες και
σύγχρονες γενεές)
 δημόσιος και ιδιωτικός τομέας
Στόχοι:
 συλλογή καλών πρακτικών συνεργατικής
κατανάλωσης
 δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών για την
προσέγγιση διαδικτυακών πηγών
 δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας σχετικά με
τη συνεργατική κατανάλωση
 διοργάνωση συναντήσεων OST (Open Space
Technology)
 ενίσχυση της δημιουργικότητας, της απασχόλησης
και του επιχειρηματικού πνεύματος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΠΡΟΣ – Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αγίου Αθανασίου
www.agiosathanasios.org.cy
ΒΕΛΓΙΟ – CESEP Centre Socialiste
D'education Permanente, www.cesep.be
ΤΣΕΧΙΑ – Mistni Akcni Skupina Sipka
www.massipka.cz
ΓΑΛΛΙΑ – Fla-Kultur

www.fla-kultur.org

ΕΛΛΑΔΑ – Ευρωπαϊκό Χωριό
www.european-village.org
ΟΥΓΓΑΡΙΑ – Független Pedagógiai Intézet,
www.fupi.hu
ΙΤΑΛΙΑ – Youth Europe Service, yes.pz@tin.it
ΛΕΤΟΝΙΑ – Latvijas Audžuģimeņu Biedrība
www.labiedriba.lv
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ – Vakarų Lietuvos Vartotojų Federacija

We Share

www.vlvf.org
ΠΟΛΩΝΙΑ - Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna
www.euroidea.wordpress.com
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Aidlearn, Consultoria Em
Recursos Humanos, Lda, www.aidlearn.com
ΡΟΥΜΑΝΙΑ – Asociatia Arin www.arin.ro
ΣΛΟΒΑΚΙΑ - INŠTITÚT PRE VZDELÁVANIE, a.s.

Συνεργατική Κατανάλωση:

Grundtvig Learning Partnership

ένας νέος τρόπος ζωής στο
πλαίσιο της αειφόρου
ανάπτυξης, της τεχνολογίας
και της φιλίας

www.ipvz.sk
ΙΣΠΑΝΙΑ – Associacio Juvenil Forma2
www.associacioforma2.com
ΣΟΥΗΔΙΑ – Voxnadalens Gymnasium, Sfi/Grundvux
www.voxnadalen.ovanaker.se
ΤΟΥΡΚΙΑ – T.C Manisa Valiliği
www.manisaab.gov.tr/index.php

Ευρωπαϊκή Δράση:
Grundtvig Learning Partnership

