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PRESS INFO  PROJEKT WE SHARE 

Kto: Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna z Krakowa oraz 15 organizacji partneeskich z Belgii, Cypru, 
Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy,  Portugalii, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Węgier, Włoch;   

Kiedy: 2011-2013; 

Co:  Projekt  „We Share”; 

Projekt „We Share”jest Projektem Partnerskim Grundyviga realizowany przy wsparciu finansowym Komisji 
Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”; 

Dlaczego: Celem projektu jest przeprowadzenie badania - o zasięgu europejskim - odnośnie nowego stylu 
życia, polegającego na bezinteresownym dzieleniu się, wymianie i płatnym wypożyczaniu produktów oraz 
zgromadzenie przykładów na temat wspólnot konsumpcyjnych w Europie. 

Projekt promuje nowy styl życia, alternatywny do konsumpcjonizmu, który uwzględnia zrównoważony 
rozwój, technologie oraz znaczenie serwisów społecznościowych w budowaniu wzajemnego zaufania i 
przyjaźni. 

Więcej informacji o projekcie można uzyskać pod adresem: www.euroidea.wordpress.com , czytając ulotkę 
projektu We Share  oraz pezpośrednio na stronie internetowej projektu www.weshareproject.eu    

 

 

O fundacji 

Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna jest prywatną, pozarządową organizacją non-profit z 
siedzibą w Krakowie. 

Fundacja prowadzi działalność statutową od 2010 roku. 

Od 2011 roku fundacja jest członkiem europejskiej sieci Euro-Net Network. 

Fundacja Euro-Idea działa na obszarach społecznych, kulturalnych i środowiskowych. 

Członkowie, wolontariusze i beneficjenci fundacji uczestniczą w międzynarodowych warsztatach, 
wizytach studyjnych, konferencjach, programach i spotkaniach  partnerskich w celu nabywania 
nowych umiejętności i doświadczeń oraz w celu budowania współpracy międzynarodowej. 

 

mailto:euroidea.fsk@gmail.com
http://www.euroidea.wordpress.com/
http://euroidea.files.wordpress.com/2013/03/we-share_leaflet_pl-final1.pdf
http://euroidea.files.wordpress.com/2013/03/we-share_leaflet_pl-final1.pdf
http://www.weshareproject.eu/
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Misja 

Celem  Fundacji jest pozaszkolna działalność edukacyjna wśród osób dorosłych i młodzieży, na rzecz ich 
cywilizacyjnego awansu i szeroko pojętej integracji europejskiej. 

Poprzez swoje działania fundacja stara się kształtować aktywną postawę obywatelską oraz budować 
współpracę międzynarodową w zjednoczonej Europie. 

Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów 
statutowych. 

Motto 

"Być człowiekiem, to czuć, kładąc swą cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata", 

“To be a man is, precisely, to be responsible…It is to feel, when setting one's stone, that one is contributing 
to the building of the world.”      Antoine de Saint-Exupery   

 

O projekcie 
 

Terminologia-Collaborative consumption w teorii 

Gdy zaczynaliśmy realizować ten projket w październiku 2011 roku, angielski termin collaborative 
consumption nie znajdował polskiego odpowiednika.  Trend ten zostł ostatnio opisany w raporcie wydanym  
w 2012 roku jako jeden z  10 masowych trendów konsumenckich, które wpływają na to jak kupują, czego 
szukają i o czym marzą konsumenci, a także, czego się obawiają i pragną unikać.  

Angielski termin collaborative consumption / sharing economy tlumaczony jest jako wspólna konsumpcja, 
współdzielona konsupcja,  ekonomia dzielenia się, trend społem…Są to terminy opisujące ekonomiczne 
modele, bazujące na bezinteresownym dzieleniu się, wymianie i płatnym wypożyczaniu produktów. Termin 
jest przeciwieństwem posiadania rzeczy na własność. 

Wspólna konsumpcja związana jest z nowym, wschodzącym trendem społecznym, którego celem jest 
zmiana egoistycznego i archaicznego sposobu myślenia. Od słowa „ja” do słowa „my”- budujemy 
wspólnotę. Przykładami Collaborative Cosumpsion są wypożyczanie rowerów, ogrody miejskie, otwarte, 
wspólne przestrzenie biurowe, zrównoważony i ekologicznie przyjazny transport itd. 

Dowiedz się więcej 

Trend sharing 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File_sharing
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Wikipedia – Wspólna konsumpcja 

Trend społem 

 

Projekt We share – obowiązkowe press info zaznaczono tłustym 
drukiem 
EN „WE SHARE-collaborative consumption: a new lifestyle involving sustainability, technology and 
friendship" 
PL „WE SHARE - wspólnota konsumpcyjna: nowy styl życia z wykorzystaniem technologii, idei 
zrównoważonego rozwoju i powstałych na gruncie wspólnego działania przyjaźni” jest 
międzynarodowym projektem partnerskim realizowanym przez krakowską fundację Euro-Idea Fundacja 
Społeczno-Kulturalna w latach 2011-2013.. W projekcie biorą udział  instytucje  z następujących krajów: 
BELGIA , CYPR, CZECHY, FRANCJA, GRECJA, HISZPANIA, LITWA, ŁOTWA, POLSKA, PORTUGALIA, 
RUMUNIA, SŁOWACJA, SZWECJA ,TURCJA, WĘGRY, WŁOCHY. Projekt jest realizowany przy wsparciu 
finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” . 

 

Cel projektu : 

Inspiracją do zainicjowania tego międzynatowego projektu  stała się publikacja „What’s mine is yours. The 
Rise of Collaborative Consumption”  Rachel Botsman i Roo Rogers. 

Jest to project o podłożu ekonomicznym , który swym zasięgiem obejmuje aż 16 krajów Europy.  Jest to 
swoisty ewenement  jeżeli chodzi o projekty partnerskie  i  świadczy o ogólnym zainteresowaniu zjawiskiem 
ekonomii dzielonej. 

Celem projektu jest przeprowadzenie badania  - o zasięgu europejskim - odnośnie nowego stylu życia, 
polegającego na bezinteresownym dzieleniu się, wymianie i płatnym wypożyczaniu produktów  oraz 
zgromadzenie przykładów na temat wspólnot konsumpcyjnych w Europie. 

Przeprowadzenie badania sprzyja wymianie doświadczeń, jak również pozwoli na zainicjowanie 
międzynarodowej dyskusji dotyczącej zjawiska ekonomii dzielonaej/collaborative cosumpsion. 
Collaborative cosumpsion, czyli wspólnota konsumpcyjna związana jest z nowym, wschodzącym trendem 
społecznym, którego celem jest zmiana egoistycznego i archaicznego sposobu myślenia. Od słowa „ja” do 
słowa „my”- budujemy wspólnotę. 
Przykłady collaborative cosumpsion to: bike-sharing, ogrody miejskie, office sharing, zrównoważony i 
ekologicznie przyjazny transport. 
Projekt promuje nowy styl życia, alternatywny do konsumpcjonizmu, który uwzględnia zrównoważony 
rozwój, technologie oraz znaczenie serwisów społecznościowych w budowaniu wzajemnego zaufania i 
przyjaźni. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lna_konsumpcja
http://www.4prm.com/trendy/teczka_trendow_2012.html
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Beneficjenci projektu to: 
• lokalne społeczności (starsze oraz młode pokolenie), 
• podmioty prywatne oraz instytucje publiczne. 
 
Projekt przewiduje ; 
• Zebranie kompendium dobrych praktyk, użytecznych dla podmiotów prywatnych i instytucji publicznych; 
• Generowanie wytycznych przyjaznych osobom w wieku 50+ by zachęcić je do korzystania z zasobów 
internetowych; 
• Stworzenie platformy internatowej na temat sfery „dzielenia się” i collaborative cosumpsion; 
• Promocję kreatywności i przedsiębiorczości; 
• Spotkania OST (Open Space Technology czyli Metoda Otwartej Przestrzeni). 

 

Fotoreportaże 

Na stronie internetowej znajdzie się też fotoreportaź z piątego międzynarodowego spotkanie w ramach 
projektu We Share w Brukseli. 

Patrz tutaj: 

http://www.weshareproject.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=9:5th-meeting-
bruxelles-belgium-14-17-march-2013&catid=7&Itemid=110  

 

Nasz projekt w sieci 
Platforma internetowa ( w tym blog redagowany przez fanów z calej Europy oraz grupa Facebook mająca obecnie  903 
członków) stanowi główne  źródło informacji na temat projektu oraz zjawiska collaborative consumption. Platforma 
zawiera materiały powstałe podczas realizacji projektu w różnych wersjach językowych. 
www.weshareproject.eu 
 
O tym jak ewoluuje trend ekonomii dzielonaej możecie przeczytać na naszym blogu. 
Dostęp do bloga bezpośrednio ze strony internetowej projektu. 
 
http://www.weshareproject.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=12&Ite
mid=119 . 

 

Czytaj nasz Newsletter-wersja EN 

http://www.weshareproject.eu/attachments/article/48/WeShare%20Newsletter%20no%201.pdf  

http://www.weshareproject.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=9:5th-meeting-bruxelles-belgium-14-17-march-2013&catid=7&Itemid=110
http://www.weshareproject.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=9:5th-meeting-bruxelles-belgium-14-17-march-2013&catid=7&Itemid=110
http://www.weshareproject.eu/
http://www.weshareproject.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=12&Itemid=119
http://www.weshareproject.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=12&Itemid=119
http://www.weshareproject.eu/attachments/article/48/WeShare%20Newsletter%20no%201.pdf
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Materiały dostępne w polskiej wersji językowej 

• Partnerzy projektu We Share  poddali analizie najlepsze dobre praktyki w tzw. wspólnej konsumpcji 
zebrane w 16 krajach Europy. 

Niebawem ukaże się  kompendium wyselekcjonowanych dobrych praktyk w wersji anglojęzycznej a do lipca 
2013 również w wersji polskojęzycznej. 

• Zaprezentowano też dwa przewodniki tematycznych, które powstły w ramach realizacji projektu 
We Share. 

• EN: Open Government Guide 
• EN: Basic guidelines for using computers and the internet to senior citizens 

PL: Podstawowe wytyczne dotyczące korzystania z komputerów i Internetu dla seniorów 

Niebawem przewodnik dla senioów będzie dostępny w polskiej werski językowej. 

 

Kontakt 

Press info 

Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna, Kraków 

www.euroidea.wordpress.com 

Koordynator projektu Anna Cierpioł 

euroidea.fsk@gmail.com 

anna.cierpiol@gmail.com 

lub  

Prezes fundacji Bogdan Cierpioł 

Tel:+48 792 75 00 75 

 

 

mailto:euroidea.fsk@gmail.com
mailto:anna.cierpiol@gmail.com
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