Резултати
Създадено методическо ръководство (IO1)
Ръководство за определяне на ключовото
съдържание, методологии и инструменти,
необходими за създаване и подобряване на
критичните компетенции на възрастните хора при
подобряване на техния достъп и използване на
съвместното потребление.

Учебни материали (IO2)

Партньорството
Партньорството се състои от седем организации
от Румъния, Словения, България, Гърция и
Испания  всяка от тях с експертност в своите
области. Покритите сектори включват, но не се
ограничават с устойчивост, права на
потребителите, социални иновации, съвместно
потребление и споделена икономика. Съставен е
уникален екип, натоварен със задачата да
разработи и осигури иновативно обучение за
целевата група, чрез прилагане на концепцията
преживелищно учене.

Те ще бъдат адресирани до възрастни хора, за да
могат те да придобият всички необходими
инструменти и знания по отношение на
съвместното потребление.

Активни потребители
ул. Врабча 26, София
тел. 02/9890106, 02/9890107

Платформа за електронно обучение (IO4)
Платформа за електронно обучение и електронно
обучение в подкрепа на прилагането на
методологията за обучение.

Разработване на програма за
обучение за повишаване на
устойчивото съвместно
потребление при възрастни
хора
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Дейности за преживелищно обучение (IO3)
Те ще бъдат в основата на Програмата за
обучение и ще се базират на практическо и
преживелищно обучение.

COLSUMERS:

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската
комисия. Тази публикация отразява само възгледите на
автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация.

За инициативата
Демографското стареене се ускорява.
Населението в ЕС27 над 65 години за 2020 г. е
103 милиона, а над 80 години  30 милиона.
Рискът от бедност нараства с понапреднала
възраст и е много повисок сред жените. Рисковете
от социално изключване и гражданите, които не
могат да си позволят основни стоки и услуги, се
увеличават поради застаряването на населението,
нарастващата сложност на пазара и защото някои
хора може нито да имат възможност, нито
способност да овладеят дигиталната среда.
Споделеното потребление се увеличава по целия
свят, чрез технологичните мрежи, за да се направи
повече с помалко, чрез наемане, кредитиране,
обмен, размяна или споделяне на продукти в
невъобразими досега мащаби. Разпространението
на платформите за споделена икономика засили
съвместното потребление, като повече от
половината от всички граждани на ЕС знаят за
споделената икономика, а един на всеки шест вече
го използва (Eurobarometer, 2016).
Съвместната консумация представлява
новаторско допълнение към производствената
икономика под формата на икономика, основана
на използване, вместо притежание, която предлага
допълнителни социални и екологични ползи, и
възможен изход от финансова криза. Съвместната
консумация насърчава кооперативните ценности и
солидарност на практика, което води до по
екологично поведение отчитащо жизнения цикъл
на стоките, които потребителите използват.
Съвместната консумация също така предоставя
възможност за найуязвимите групи, които
изпитват икономически затруднения.

Цели на инициативата

Повишаване на информираността.
Мотивиране за ползите от моделите на
съвместната консумация и пренос на познание за
определени платформи.

Дейности

Включени са 7 организации
от 5 страни в ЕС

5 събития за неформално обучение на
обучители по споделена икономика и
съвместно потребление
Насоки.
Как да се използва съвместната консумация за
подобряване на ефекта на консумацията върху
обществото и околната среда.

Цифрови умения.
Въвеждане на необходимите умения за
използване на платформи за съвместна
консумация.
Инициативата стартира с основната цел да
повиши компетенциите (нагласи, умения, знания)
на възрастните хора над 60 години, за това как да
се използва съвместното потребление, чрез
новаторска програма за обучение.

5 дейности по пилотиране на
тренировъчното съдържание и
методология

Над 2500 души включени в
инициативата, чрез събития, онлайн
обучения и други дейности.

