----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A SoL Mo és SoL Intézet 2011 évi tevékenysége

„International Steps Towards a Sustainable Future”:
a SoL Mo Alapítvány partnerként vesz részt ebben az Európai Unió Élethosszig tartó
tanulás Program Comenius alprogramja által támogatott projektben, amelynek célja a
rendszergondolkodás eszköztárának elterjesztése az iskolákban. A projekt részeként
ebben az évben részt vettünk a hollandiai (november), a német (december) és a
spanyolországi (május) projekttalálkozón, feladatot vállaltunk a magyarországi
találkozók (márciusi, szeptemberi) szervezésében, és előadásokat, foglalkozásokat
tartottunk a találkozókon, illetve azok között a magyarországi iskoláknak.
„System Thinking Playbook”:Rendszergondolkodás játékosan
2011 során kezdtük el fordítani a rendszergondolkodó játékokat tartalmazó
gyűjteménykötetet. A projekt keretében szeptemberében a Jövő Nemzedékek
Országgyűlési Biztosának irodájával közösen szerveztük meg 2011. szeptember 14én, az egyik író, a világhírű rendszergondolkodó, Dennis Meadows magyarországi
műhelyét tanároknak és oktatóknak.
Mesterek és Műhelye: Keressük közösen a megoldást világunk fenntarthatóvá
válására! címmel a SoL Mo. stratégiai partnerével, a Piac és Profittal és a Corvinus
egyetemel közösen szerveztünk egy konferenciát Szeptember 13-n D.Meadows,
kerekes Sándor Kiss Tibor, Gyulai Iván és Fülöp Sándor közreműködésével.
A két fenti programon helyet és részvételt biztosítottunk Bregenz régió ( Felső
Ausztria) önkormányzati kérésére 9 fiatalnak, akik a témában helyi fejlesztéseket
végeznek, számos. ca. 120 tanárnak és NGO szervezet képviselőjének…
„Art of Hosting”:
a SoL Mo SoL Intézete tagja a nemzetközi Art of Hosting mozgalomnak. Ennek
keretében nemzetközi találkozókon vettünk részt,
Részvételi Vezetés és a Fenntartható együttműködés művészete címmel nemzetközi
angol nyelvű képzést szerveztünk 2011 májusában 30 külföldi vendég részvételével,
ami 10 ingyenes helyet biztosított magyar érdeklődőknek is.
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Megszerveztük a Térteremtők éves műhelytalálkozóját Budapesten, 2011
decemberében.
Nemzetközi Projektben részvétel: Hosting Transformation
2011 őszén indult az Európai Unió Élethosszig tartó tanulás Program Grundtvig
alprogramja által támogatott tanulási kapcsolatok projektünk
Mandula Tanulóműhely:
januártól novemberig, havi egy alkalommal került sor a rendszergondolkodással
foglalkozó fejlesztők, egyetemi tanárok, szakértők részvételével Christoph Mandl, az
ausztriai SoL vendégelőadójának tanulóműhelyére, amelyen a rendszergondolkodás
elméleti hátterébe, és gyakorlati alkalmazására kaptunk gondolatokat.
SZER (Szervezetek – Emberek – Rendszerek) -műhely:
önsegítő és közösségi segítő technikákat (például co-counselling és dialógus)
tanulhattak a résztvevők Ruzsa Ágotától a SZER műhely keretében havi egy
alkalommal. A műhelyt elsősorban segítő foglalkozásúak számára indítottuk.
Nemzetközi SoL-ban részvétel:
A Globális SoL átalakulását támogató műhelymunkákban személyes részvétel Ruzsa
Ágota képviseletében-Amszterdam 2011. október Havi rendszerességgel skype Globál SoL egyzetetések
A stockholmi SoL Európai Fórum előkészítő megbeszélései
Részvétel a szomszédos SoL Ausztria éves tagműhelyén

Budapest, 2011. dec.31.
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