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КАКВО НОВО >>
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Фотография за работа с групи
общности >> 2829 май 2014
„Фабрика за идеи” този път
предизвиква чрез фотография! И то
не каква да е фотография, а
“Participatory photography” или също
така наречения “Фото глас”. Това е
метод, използван основно в сферите
на социалното развитие,
здравеопазването и образованието.
“Participatory photography” съчетава
фотография със социална дейност.
Участниците в практикумите са
избрани, за да представляват своята
общност и за да изразят лична
гледна точка като правят снимки и
http://us4.campaignarchive1.com/?u=742476f4aeac9345570fd9be7&id=d178664e18

Време е за социална промяна!
Време е за Академия за социална
промяна 2014!
Кандидатствай за Академията за
социална промяна, от където излизат
онези хора, които наричаме
Changemakerи или променотворци!
Идеи от социалнo предприемачество,
до иновативни граждански кампании
или просто гениална идея, която ще
промени света наоколо, отговаряйки
на негова спешна нужда е всичко
което е нужно, за да разберем, че си
от нашите!
Академия за социална промяна или
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заедно дискутират снимков
материал, както и създавайки
истории съпътстващи снимките им.
На 28 и 29 май във Фабрика за идеи
един от основателите на Хюман
Камера Калина Брейсфорд, ще ни
покаже как този метод се използва
сред общности от хора в
неравнопоставено положение, за да
се придобие поголяма яснота, как те
разбират и обясняват своите
обстоятелства и представят своите
надежди за бъдещето.
Дата: 2829 май >> 10.00 18.00 часа /
с един час обедна почивка/
Място: “Фабрика за идеи”, ул. проф.
Николай Михайлов 12
Такса за обучение: 150лв.
Заплащане на място в деня на
обучението
За повече информация следете
събитието във Фейсбук.
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Changemakers’s Academy ще има
цели 3 издания през 2014.
Първата стартира след броени дни –
от 5 до 8 юни в Пловдив, а
следващите дати и градове са
Бургас (септември) и Враца
(октомври).
В Академия за социална промяна ще
намериш модули като тези: „Мислене
в системи и системна промяна“,
„Лидерство за социална промяна“,
„Социална промяна и социално
предприемачество в глобален и
локален контекст“, „Промяна: моят
проект в действие“, „Техники за
включващо участие и процеси на
взимане на решения отдолунагоре“ и
др.
Кандидатстването за Академията в
Града под тепетата е до 30 май, така
че време не остана! Повече
информация прочети на сайта на
Академията:
http://changemakersacademy.net/
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