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Включи се в
нашето активно
фабрикантско
лято!

Само 6 места остават за
бургаската Академия !
Академия за социална промяна в Бургас наближава, а местата са почти
запълнени! Затова не чакай до септември, а се запиши сега и може да си
един от тримата променотворци с най-добри идеи, които ще получат пълна
стипендия за участие в Академията.
През юли се преселихме за малко на морския бряг, където разказахме на
местните чейнджмейкъри как премина първата Академия за 2014та, провела
се през юни в Пловдив. В Бургас се състоя и премиерата на видеото от
пловдивското издание на този наш любим проект, което може да очаквате
скоро и по вашите екрани!
Точно там - на морския бряг - очакваме и теб от 4ти до 7ми септември - ако
и ти искаш да промениш нещо!
Повече информация на www.changemakersacademy.net
Какво следва после ли?! Следва Академия във Враца (2-5 октомври).
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"Фабрика за идеи" в Пловдив с един от
любимите ни методи  Форум театър!
Пловдивският клуб "Нещото" стана притегателен център за всички, които
искаха да научат повече за този уникален метод за работа с общности.
След 4 дни обучение с Art Fusion от Букурещ и по-конкретно с техния
представител - Габриела Теодореску, участниците научиха как се формира
група, как се идентифицира проблем и как се взема решение от хората за
хората.
Очакваме скоро и нова Форум театър група в Пловдив!
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Форум Метаморфози  един експеримент
на "Фабрика за идеи" и сърцето на
Беглика фест 2014
Една от най-важните функции на БЕГЛИКА ФЕСТ е да създава пространство
за дискусии, взаимодействие и изпробване на нови идеи и модели, които на
практика имат потенциал да трансформират „системата“ наоколо и
постепенното да я заменят с по-свободни и „интуитивни” системи.
Именно затова ние от "Фабрика за идеи", като дългогодишен съорганизатор
на феста, решихме да създадем ФОРУМ МЕТАМОРФОЗИ. Форумът ще
провокира игра, ще търси и намира решения на най-актуалните
предизвикателства пред обществото ни, за да изведе ПРОМЯНАТА, която
искаме да видим да се случва и след фестивала.
ФОРУМ МЕТАМОРФОЗИ е основата на един нов вид държавно устройство и
демокрация на участието, към които се стремим. Съставките, които ще
направят промяната са нови посоки в културата, икономиката и
образованието. Програмата на фестивала и в частност на форума е достъпна
на http://2014.beglika.org/programata/
Промяната зависи от всички нас заедно и ще се радваме да се влеете в
кръвносната система на споделената визия, която всички заедно ще
създадем по време на ФОРУМ МЕТАМОРФОЗИ.
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ТЪРСИМ
ТЕ(Б)!
Набираме доброволци за
ФОРУМ МЕТАМОРФОЗИ
на Беглика фест 2014!

“EUROMED
CHALLENGE:
be a change
maker!”
Новият проект от

Ако си фен на феста, имаш
една свободна седмица
и искаш да ни помогнеш
срещу фрее пас пиши ни на
ideasfactory.bg@gmail.com

партньорската мрежа на
"Фабрика за идеи" в
Амаранте/ Португалия по
програма Erasmus+ те
предизвиква!
КОГА? 15-23 октомври
2014 г.
КОЙ? 5има участници /1825 г./
МАКСИМАЛНИ пътни
разходи, покрити от
проекта - 270,00 €
Разходи на място: 100%
покрити
Ако си пътешественик,
пиши ни до 15 август на:
ideasfactory.bg@gmail.com
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Първото
българско
обучение
по коучинг!
Ако желаеш да се
включиш в есенното
издание на първото
българско обучение
по коучинг "Intunity
Coaches", може да
намериш повече
информация тук !
10% е отстъпката,
която като част от
мрежата на
„Фабрика за идеи”
получавате, ако
укажете в
регистрационния
файл, че сте
научили за
програмата от нас J
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Стани Фабрикантски дарител!

Членувай!
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