----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Tanuló Szervezetek a Fenntarthatóságért Alapítvány és a SoL Intézet
2014. évi tevékenysége

A Tanuló Szervezetek a Fenntarthatóságért Alapítvány, SOL Magyarország 2014-re
hozott stratégiai célkitűzése a Tanuló szervezetek tudásbázisára épülő módszerek
által rendszerszintű átalakulások serkentése volt.
A modell mentén 3 fő tevékenység mellett köteleződött el szervezet.




együttműködés hasonló értékrendben hazai közösségekkel és támogatókkal
a konverzáció, dialógus alapú együttműködés kultúrája
továbbra is a komplexitás-kezelést szolgáló rendszergondolkodás képessége

Főbb tevékenységek 2014-ben:
A Közép-kelet európai együttműködés támogatása, erősítése:
1. Fiatal, társadalmi vállalkozások és tanulási projektek:
A korábban, a Tempus alapítványon keresztül elnyert Grundtvig projekt – Enhancing
Systemic Transformation - befejezéséhez ért két találkozóval.
2014. márciusi programtalálkozó Rómában és júniusban a Zágrábban szervezett
záró konferencia. A zágrábi találkozón a TSZF kezdeményezésére összehoztuk a
korábbi, Hosting Transformation, Európai Uniós projektünk résztvevőit az EST
program résztvevőivel, és így együtt az európai alternatív, új tanulási lehetőségeket
jártuk körbe.
A program eredménye a nemzetközi együttműködés mellett számos képzés, és egy
magyar és angol nyelvű kézikönyv, internetes jelenlét és tudásmegosztás.
A projekt eredményeiben összesen csaknem 40 magyar részesült személyes
részvétel, képzési részvétel és internetes tudásmegosztás által.
2. Erősítettük a bulgáriai kapcsolatokat, amely során novemberben részt vettünk a
300 fiatallal szervezett Empatheast fesztiválon Plovdivban. Ez az alkalom elindított
egy együttműködést, melynek következő lépéseként 2015 áprilisában magyar és
bolgár képzők tartottak egy 4 napos képzést a Rodope hegységben 20 résztvevővel.
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Partnerszervezeteinkkel,




a budapesti H13, Diák és Vállalkozói fejlesztő központtal (ami a Budapest
VIII. kerületi Önkormányzat által fenntartott Intézmény) tartottunk számos SoL
rendezvényt, melyen minden ott dolgozó, vagy az inkubációs házban fejlődő
vállalkozás szabadon részt vehetett.
Piac és Profit Etikai Díjazottak Fórumán és a fenntarthatósági csúcson
továbbra is szakmai partnerként és előadóként képviseltük értékeinket és
közvetítettük alapítványunk látásmódját.

Kiadvány
A TérTeremtő Dialógusok témában kiépített szakmai kapcsolatot erősítve a NAKVI
támogatásában kiadtuk a Világkávéház 1. TérTeremtő dialógusok képzési, gyakorlati
kézikönyvet.
Városi közösségi dialógusok
5 hónapon át (március április, május és szeptember-október hónapban) a társadalmi
kulcskérdései mentén gyógyító, megosztó és a jövőt feltáró beszélgetéseket
tartottunk.
Személyes fejlesztés terén:
Mindfulness és személyes kompetencia-fejlesztő programjainkon több mint 200
ember fordult meg 2014-ben.
Nemzetközi SoL-ban részvétel:
A SoL globális szervezeti közössége éves közgyűlésén 3 fővel, és az azt követő
Global SoL Forumon 5 fővel képviseltettük magunkat 2014 májusában.

Budapest, 2015. május 15.
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