PAR PROJEKTU „WE SHARE”
PROJEKTA PARTNERI
“WE SHARE” ir projekts, kurš tiek
realizēts GLP ietvaros un tajā piedalās 16
dalībnieki no dažādām Eiropas valstīm.
Projekta mērķis ir veicināt jauna
dzīves veida attīstību, kas būtu kā
alternatīva patērētāju kultūrai un balstītos
uz ilgtspējīgu un apkārtējo vidi saglabājošu
principu, pamatojoties uz tehnoloģijām un
savstarpējo sadarbību.
Paplašinoties sadarbībai ES valstu vidū,
rodas iespēja izmantot citu tautu kultūru un
pieredzi un konkrētus piemērus, par to, kā tās
darbojušās, lai panāktu savstarpējās sadarbības
principa ieviešanu visā Eiropā.







Projekta ieguvumi:
paaudžu pieredzes apmaiņa
cita veida saskarsmes prasmes vienam ar otru
apkārtējo vidi saglabājoša attieksme
iespēja dzīvot labāk
iespēja pārdomāt patērētāju sabiedrības
negatīvos aspektus
vadlīnijas jauniešu uzņēmējdarbības veidiem.

Latvija – Latvijas Audžuģimeņu biedrība
www.labiedriba.lv
Beļģija– CESEP Centre Socialiste D'education
Permanente www.cesep.be
Kipra – Youth Council Of AgiosAthanasios
Municipality www.agiosathanasios.org.cy
Čehija – Mistni Akcni Skupina Sipka
www.massipka.wordpress.com
Francija – Fla-Kultur www.fla-kultur.org
Grieķija – European Village www.european-village.org
Ungārija – Független Pedagógiai Intézet www.fupi.hu
Itālija – Youth Europe Service yes.pz@tin.it
Lietuva– Vakarų Lietuvos Vartotojų Federacija
www.vlvf.org
Polija – Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna
www.euroidea.wordpress.com
Portugāle – Aidlearn, Consultoria Em
RecursosHumanos, Lda www.aidlearn.com
Rumānija – Asociatia Arin www.arin.ro







Projekta mērķis:
apkopot labas sadarbības piemērus
izstrādāt vadlīnijas interneta resursu pieejai
izveidot interneta bāzi par pasauli, kura
darbojas uz savstarpējās sadarbības principu
organizēt ATT sapulces (atvērtā tipa
tehnoloģijas)
veicināt radošumu, nodarbinātību un
uzņēmējdarbības garu.

We Share
Sadarbība : jauns dzīvesveids, kas balstās
uz ilgtspējīgiem un videi draudzīgiem
principiem, uz tehnoloģiju iespējām un
savstarpējo sadarbību.

Slovākija – Inštitút Pre Vzdelávanie, a.s. www.ipvz.sk
Spānija – Associacio Juvenil Forma2
www.associacioforma2.com
Zviedrija – Voxnadalens Gymnasium, Sfi/Grundvux
www.voxnadalen.ovanaker.se
Turcija – T.C ManisaValiliği
www.manisaab.gov.tr/index.php

Gruntvig Mācību Partnerība

Kas ir sabiedrība, kas balstīta uz
savstarpējās sadarbības principu?
Šis ir ekonomisks modelis, kurš
balstīts uz savstarpējo sadarbību, pieņemot, ka
mantām un lietām nav viens konkrēts tās
īpašnieks. Ar tehnoloģiju un pieredzējušu
kopienu palīdzību tiek mainīts priekšstats par
tradicionālo mainīšanos, dalīšanos, aizdošanu,
īrēšanu vai dāvināšanu.

DALĪŠANĀS SATUVINA CILVĒKUS

Sociālais tīkls
KĻŪST PAR
pakalpojumu tīklu

MĒS AR JUMS DALĀMIES
Šī projekta interneta vietnē Jūs variet
aplūkot jaunā dzīves stila piemērus, kas
balstīti uz i kas balstās uz ilgtspējīgiem un
videi draudzīgiem principiem, uz
tehnoloģiju iespējām un savstarpējo
sadarbību.
Uzzini vairāk par sadarbības principa
piekopējiem visā Eiropā.

Uzzini arī Tu vairāk par to!

Ja vēlies uzzināt vairāk par projektu,
sazinies ar mums:

PIEVIENOJIES SAVSTARPĒJĀS
SADARBĪBAS PRINCIPA SABIEDRĪBAI

WEB/BLOG
www.weshareproject.eu

Facebook
www.facebook.com/pages/WeShare

Apmaiņa ar:
laiku, mantām, lietām, telpām,
transporta līdzekļiem, prasmēm,
naudu
Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas
atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autoru
viedokli un komisija nenes atbildību par ievietoto
informāciju.

MAN VAJAG
TEV IR
Uzticēšanās & pozitīvie ieguvumi

