Dragon Dreaming | proces tvorby udržitelných projektů
sobota 19. června 2021 od 10 – 18h
Zveme vás na prožitkový seminář, kde se seznámíte a prakticky si vyzkoušíte proces tvorby a realizace
projektů Dragon Dreaming. Většina snů končí již ve fázi snění, protože nenalezneme odvahu sdílet je.
Sdílení je prvním krokem …

Na jaká témata se zaměříme?


Jak vznikl a z čeho vychází Dragon Dreaming.



Filozofie, principy a nástroje, které používá.



Zážitek, jak se pracuje s tímto přístupem.



Hledání možností, jak se tímto přístupem inspirovat
v praxi.

Dragon Dreaming převrací tradiční způsob vedení projektů a organizací a staví na principu „od zdola nahoru“. Na
prvním místě jsou sny lidí, kteří projekt realizují. Až z nich vycházejí konkrétní cíle a úkoly. Nejde v něm o to, získat
lidi pro svůj projekt, ale realizovat 100% snů všech zúčastněných. Každý sen je nutné zohlednit a integrovat, protože
pokud to neuděláme, ztrácíme onoho člověka a s ním i potenciál,
díky kterému bude celek bohatší a stabilnější.
V lektorském tandemu se na vás budou těšit:
Adéla Hrubá
Vede kurzy o permakultuře a přírodě blízkém způsobu zahradničení, věnuje se poradenské a konzultační činnosti.
Navrhuje výukové zahrady pro školy a školky formou komunitního plánování, iniciovala založení komunitní zahrady
Bez plotu. S Dragon Dreaming se seznámila během spolupráce na mezinárodním projektu Děti v permakultuře.
Podílela se na uvedení příručky „Dragon dreaming“, projektový design.
Martin Halíř
Klinický psycholog, projektový manažer a aktuálně odborný ředitel organizace „Péče o duševní zdraví“. S Dragon
Dreaming se seznámil na workshopech s Ulrike Reimann. Podílel se na překladu příručky, která vyšla v české mutaci.
Realizoval workshopy zaměřené na Dragon Dreaming v Čechách.

Místem konání je Komunitní centrum a zahrada Kotlaska, Nad Kotlaskou I.,180 00 Praha 8.
Cena - Seminář je pro účastníky bezplatný.
Registrujte se do středy 16. 6. prostřednictvím online formuláře: bit.ly/chci-zit-sve-sny
V případě dotazů nás můžete kontaktovat na jana@asociaceampi.cz (Jana Kožnarová).
Seminář organizuje asociace AMPI a PRO-BIO LIGA díky projektu ekoporadnypraha.cz s finanční podporou Hlavního
města Prahy a projektu Erasmus+ "Food&More - Consumer education for food citizens" (2019-1-HU01-KA204061205) finančně podpořeného Evropskou unií.

