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Академия за социална промяна събра първата партида
променотворци в Пловдив
Системно мислене, умения за преговори, Utheory, World caffe, Ideas Lab –
идейница, емпатично лидерство, нощно предизвикателство и среща с
общината за създаване на иновативна визия за социалните услуги в град
Пловдив са само малка част от черешките по тортата.
От 5ти до 8ми юни Града под тепетата беше превзет от променотворците и
екипа на Фабрика за идеи с „мисия Промяна“. За втора година Фабрика за
идеи се зае да подкрепи агентите на социалната промяна или
променотворците (Changemakerи) с всичко, което ние и лекторите, които
каним знаем за социалната промяна и ефективността на процесите зад
големите промени.
Резултатите: общност от щастливи, уверени и свързани със себеподобни –
горящи в разрешаването на предизвикателства агенти.
Напомняме ти, че ако се чувстваш changemaker, може да станеш част от
промяната – има още цели две академии в Бургас (47 септември) и Враца
(25 октомври).
Кандидатствай тук.
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Академия за социална промяна, Пловдив 2014

Финал на конкурса за бизнес идеи в областта на творческите
индустрии  Th13teen Arts 2014  националният етап от световния
конкурс на Creative Business Cup
http://us4.campaignarchive2.com/?u=742476f4aeac9345570fd9be7&id=5bcd03aa33
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На 1 юли 2014 г. (вторник) в betahaus Sofia от 16:30 часа жури от
специалисти ще излъчи победителя, който ще представи България на
международния финал в Дания. Там отличеният български проект ще има
възможността да се състезава за награда от 100 000 щатски долара, както
и да разкаже за идеята си пред найголемите компании и инвеститори в
света и заедно да намерят път към реализирането им.
Каним ви да подкрепите заедно с нас найдобрите идеи > 01.07.2014 >
betahaus Sofia > 16:30 ч.: https://www.facebook.com/events
13 кандидати ще се явят на живо пред журито и в рамките на 5 до 10
минути ще представят бизнес концепцията си, след което ще бъде обявен
победителят от националния кръг.

Има ли етични финансови
инструменти в България ?
организира първото в България
събитие за създаване на

"Фабрика за идеи" гостува на
"Кариера с кауза" в двора на
СУ

алтернативни етични механизми
за финансиране, независими от
съществуващите финансови

Форумът стартира на 31 май с 48
организации и 82 предлагани

институции.

позиции за работа, стаж и
доброволчество!

На 16ти юни Фабрика за идеи

Събрахме визионери и практици
от България и Европа със
социални и зелени
предприемачи, потребителски,

Спретнахме си едно кътче, където
всеки можеше да поразпита за
фабрикантските ни

хранителни и родителски
кооперативи, активисти,
финансисти и икономисти,

приключения, за всички
иновативни неща, в които сме се
забъркали, да се почерпи с

заинтересовани от възможността
за създаване на етичен финансов
инструмент в България.

карамелен бонбон или просто да
поиграе "Не се сърди, човече"
И ей така, напук на вятъра и
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Заедно поставихме началото на

хладното време издържахме
стоически и посрещнахме всички

дебата за нуждата от стартиране
на инструменти на етичното
финансиране в контекста на

усмихнати млади хора, които
искат да помагат и участват в
различни каузи. Обещахме им да

необходимостта от повишаване
на интереса към справедливата и
местна търговия (Fair & Domestic

ги държим в течение с новостите
около нас и с радост очакваме да
си взаимодействаме.

Trade) в България.

Банка Етика е уникален пример
за стартирала като grassroots
инциатива банка, в следствие на
опита да се избегне
корумпираната италианска
банкова система. Днес банката
има 37 000 членове  всички те на
годишно общо събрание решават
посоката на развитие на банката
и правят Банка етика уникален
пример за гражданско участие,
отгвороност и инструмент, даващ
независимост на малки проекти,
които обаче са в полза на
общността.
Срещата е част от проекта PRICE
 promoting responsible
investment and commerce in
Europe, в партньотство с 10
европейски организации, начело
с испанската COPADE.
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