Kedves Hölgyem/Uram!
A GreenDependent Intézet nevében szeretnénk meghívni egy
Jövőképalkotó Műhelymunkára, amelyet a CIMULACT
elnevezésű európai uniós program keretében tartunk

2016. január 9-én (szombaton) Budapesten.
2015. december és 2016. január folyamán Európa 30 országában több mint 1000 embert hívunk meg,
hogy velük közösen gondolkodjunk Európa jövőjéről. Szeretnénk, ha Ön is az 1000 ember egyike lenne!
A magyarországi Jövőképalkotó Műhelymunkára összesen kb. 40 embert hívunk meg, akikkel együtt,
egy egész napos közös munka során alkotunk meg különböző jövőképeket, olyanokat, amiket a
résztvevők szeretnék, ha megvalósulnának 30-35 év múlva. A műhelymunkákon kialakított jövőképeket
aztán kutatóknak és döntéshozóknak bemutatjuk, és így felhasználjuk az Európai Unió kutatási
programjainak kialakításához.
Szeretnénk ugyanakkor a műhelymunkáknak otthont adó országok saját kutatási programjaihoz is
hozzájárulni. A célunk, hogy a kutatások olyan témákra és területekre is fókuszáljanak, amelyek valóban
fontosak az európai emberek hétköznapjaiban. És itt kap szerepet Ön: szeretnénk megtudni, hogyan
vélekedik a jövőről. Milyen jövőt szeretne saját magának, a szeretteinek, a szomszédjainak, illetve a
társadalom egészének? Azzal, hogy megosztja velünk a jövőről alkotott elképzeléseit, segít megépíteni
az afelé vezető utat. Nincs szüksége semmilyen speciális tudásra ahhoz, hogy a segítségünkre
lehessen, hiszen mindenki saját életének legjobb szakértője.

A részvétel a műhelymunkán ingyenes. A program során teljes ellátást biztosítunk (kávészünetek,
frissítők, ebéd), és az utazási költséget is előre egyeztetett módon térítjük. Emellett egy kis ajándékkal is
kedveskedünk a résztvevőknek megköszönve aktív közreműködésüket.

Jelentkezni online (ITT), vagy a csatolt jelentkezési lap kitöltésével lehet legkésőbb december 15-ig. A
megadott információk alapján a jelentkezőkből kb. 40 főt választunk ki úgy, hogy minél sokszínűbb
csoport alakuljon ki. A kiválasztás tényéről december 20-ig értesítünk mindenkit.

Reméljük, hogy sikerült felkeltenünk az Ön érdeklődését is!
Ha bármi kérdése van, az alábbi elérhetőségek egyikén fel tudja velünk venni a kapcsolatot.
Üdvözlettel:

Vadovics Edina
a GreenDependent Intézet szakmai vezetője
Tel: 06 20 334 2889
Email: info@greendependent.org
Az Intézet honlapja: www.intezet.greendpendent.org
A CIMULACT projektről bővebben pedig itt tájékozódhat:
http://intezet.greendependent.org/hu/node/224 (angolul: www.cimulact.eu).

