MIT ÉRTÜNK EGYÜTTMŰKÖDŐ
FOGYASZTÁSON

A MEGOSZTÁS
ÖSSZEHOZ

Együttműködő fogyasztás a birtoklással
ellentétben egy olyan gazdasági modell,
amely a termékek mindenki által
elérhetővé
tételét
segíti
elő.
A
hagyományos megosztás, a bartel, a
kölcsön, a kereskedelem, a bérlet, az
ajándékozás, a csere a technika és az
innovatív közösségeknek köszönhetően
mind újraértelmezendőek.

A
Társadalmi networking
Szolgáltatás networking-gé
VÁLT

hatékonyság és bizalom
lehetővé teszik az együttműködő
fogyasztást

MEGOSZTJUK VELED
A

project

internetes

felületén

felfedezhetsz fenntarthatóan működű
életstílusokat,

technológiát,

barátságokat és megtudhatsz többet is
az együttműködő fogyasztásról.

Amennyiben
Csere
IDŐ , JAVAK, HELY, AUTÓ, KÉSZSÉGEK,
PÉNZ

TUDJ MEG TÖBBET RÓLA

többet

szeretnél

megtudni a projektről, vedd fel a
kapcsolatot az országodban működő
szervezettel

vagy

bennünket

az

látogass
alábbi

meg

oldalak

egyikén:

CSATLAKOZZ A EGYÜTTMŰKÖDŐEN
FOGYASZTÓ KÖZÖSSÉGHEZ

WEB & BLOG
www.weshareproject.eu

FaceBook
Ezen project az Európai Bizottság támogatásával
valósult meg. Ezen publikáció kizárólag a szerző
nézeteit tükrözi, és a Bizottság semmilyen ezzel
kapcsolatos vagy ebben tartalmazott információ
felhasználásáért felelőssé nem tehető.

NEKEM KELL ----> NEKED VAN
hatékonyság & bizalom

www.facebook.com/pages/WeShare

PROJEKT PARTNEREK

PROJEKT

A “WE SHARE” PROJEKTRŐL
A “We Share” egy 16 különböző európai ország
részvételével
megvalósuló
Grundvig
Tanulási
Kapcsolatok project.

A projektünk segíti az új életstílusokat, a
fogyasztók részére egy fenntartható új
alternatívát, technológát és barátságot kínál.
A kiterjedt európai együttmöködésnek köszönhetöen
lehetövé vált egy tágabb háttér elérése, és az, hogy az
együttmüködö fogyasztás vonatkozásában különbözö
életstílusok és megközelítések összehasonlíthatóvá
váljanak.

A projekt hasznai:
•
•
•
•
•
•

•
•

Különbözögenerációk látásmódja
Különbözö kapcsolatteremtési módszerek
A különbözö viselkedési formák a környezet
számára hasznosabbak
Jobb életmód
Fogyasztási szokások újragondolása
Kulcsfontosságú készségek nyújtása új üzletek
létrehozásához

•
•
•
•

CIPRUS – Youth Council Of Agios Athanasios
Municipality www.agiosathanasios.org.cy
CSEHORSZÁG – Mistni Akcni Skupina Sipka
www.massipka.cz
FRANCIAORSZÁG – Fla-Kultur

www.fla-kultur.org

GÖRÖGORSZÁG – European Village www.europeanvillage.org
MAGYARORSZÁG– Független Pedagógiai Intézet
www.fupi.hu
OLASZORSZÁG – Coordinator, Youth Europe Service
yes.pz@tin.it
LETTORSZÁG– Latvijas Audžuģimeņu Biedrība
www.labiedriba.lv
LITVÁNIA – Vakarų Lietuvos Vartotojų Federacija
www.vlvf.org

Projekt kedvezményezettek:

LENGYELORSZÁG - Euro-Idea Fundacja SpołecznoKulturalna www.euroidea.wordpress.com

helyi közösségek (idösebb és fiatalabb
generációk)
köz,- és magánszféra

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

Projekt céljai:
•

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

jó gyakorlatok gyüjtése az együttmüködö
fogyasztás terén
iránymutatások létrehozása az interneten
található források kiaknázására
internetes felület létrehozása az együttmüködö
fogyasztás világának vonatkozásában
OST (Open Space Technology-Nyitott Tér
Technológia) találkozók szervezése
a kreativitás, az alkalmazhatóság, és a
vállalkozó szellem támogatása

ROMÁNIA – Asociatia Arin www.arin.ro
SZLOVÁKIA - INŠTITÚT PRE VZDELÁVANIE, a.s.
www.ipvz.sk
SPANYOLORSZÁG – Associacio Juvenil Forma2
www.associacioforma2.com
SVÉDORSZÁG – Voxnadalens Gymnasium,
Sfi/Grundvux www.voxnadalen.ovanaker.se
TÖRÖKORSZÁG – T.C Manisa Valiliği
www.manisaab.gov.tr/index.php

We Share
együttmüködő fogyasztás: új
fenntartható életstílus, technológia,
barátság
Grundtvig Tanulási Kapcsolatok

