A Fusion for Innovation c. Grundtvig tanulási kapcsolatok projektet román, Holland,
francia, horvát és lett partnerekkel közösen valósítjuk meg.

Célunk:
- egymástól tanulni, emelni programjaink színvonalát, miközben munkatársaink és
-

önkénteseink tudása, készségei is fejlődnek
a megosztott módszereket megosztani, megújítani, tesztelni, beépíteni a
szervezetek tevékenységébe

Témáink:
-

az outdoor, mint tanulási környezet
az önkéntesség 21. századi újraértelmezése
coaching technikák a tanulás és az önkéntes kezdeményezések támogatására

Hogyan zajlik mindez?
6 műhelyt szerveztünk 2014-ben, mindet más-más országban. Az előkészítés során 2-2
ország dolgozott együtt szorosan a módszerek és a program kialakításában. A műhelyek
során megosztottuk a korábban bevált és a közösen kialakított módszereinket. A
műhelyeket követő időszakban, a résztvevők otthon, saját szervezeteikben tesztelik a
tanultakat, beépítik azokat a szervezetek mindennapos tevékenységébe, megosztják
azokat munkatársaikkal és az időközben zajló projektek résztvevőivel.

Résztvevőink:
-

az egyesület és magyarországi hálózatunk önkéntesei és munkatársai
korábbi programjaink résztvevői, akiket érdekel, hogy a jövőben önkéntesként
kapcsolódjanak be programjainkba

Téli outdoor műhely
2014. február 1-7, Fuzine, Horvátország
A lett Survive the Idea és a horvát Syncro műhelyén a személyes fejlődést elősegítő
kalandpedagógia, outdoor módszereket tanulhattak a résztvevők, miközben maguk is
megtapasztalhatták, extrém körülmények között, a természet, mint tanulási környezet
erejét.

Békére nevelés eszközei nemzetközi csoportokban
2014. március 20 – 26, Brassó, Románia
A francia Solidarites Jeunesses és a Synergy Románia közös műhelyén a nemzetközi

csoportok különleges dinamikájával és az erőszakmentes kommunikáció technikáival
ismerkedtek a résztvevők.

Coaching az outdoor tanulásban
2014. június 26 – július 3, Lettország
A Syncro és a Survive the Idea ezúttal nyári kalandra vitte a résztvevőket. A többnapos
expedíció során arra helyezték a hangsúlyt, hogyan tudunk az élményekből önállóan,
aktívan tanulni és ebben másokat támogatni.

Kortárstánc és performansz technikák a közösségépítésben
2014. augusztus 23-30, Ommen, Hollandia
Az Egyesek és a holland Olde Vechte műhelyén kortárstáncból átvett technikákon és egy
köztéri előadásra való felkészülésen keresztül foglalkoztunk a közösség számára fontos
kérdésekkel.

Láthatóság és branding civil szervezeteknek
2014. szeptember 26 – október 2., Laguepie, Franciaország
A Synergy Romania és a Solidarites Jeunesses műhelyén a láthatóság és az arculattervezés
elemeivel ismerkedtek a résztvevők.

Coaching a társadalmi változásért
2014. október 5-11, Hollókő, Magyarország
Az Olde Vechte és az Egyesek műhelyén az egyéni és a csoportos coaching során,
közösségi kezdeményezések támogatásában alkalmazható technikákat gyakoroltak a
résztvevők. A műhely a Council of Europe, European Youth Foundation
társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg.
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