
Велосипедската тура „Екотопија“ е мобилна направисам (DIY)
заедница, која се занимава со аспекти на активизам,
алтернативни начини на организирање и одржливо живеење
низ различни региони на Европа повеќе од 20 години.
Оваа тура е отворена за сите заинтересирани за DIY, заштита
на животна средина, активизам, живот во заедница и учење
преку искуство од различни култури, предизвици, како и учење
едни од други. На крајот на краиштата, таа ќе биде онаква каква
што ќе ја направиме да биде. Вие сте велосипедската тура!
При патувањето, ние споделуваме вештини, практикуваме
носење одлуки со консензус и заеднички работиме на
создавање на неформална и нехиерархиска средина за учење.
Готвиме локална храна користејќи рачно направен шпорет,
кампуваме и сите работи ги носиме на велосипеди и приколки.
Посетуваме проекти од областа на екологија, самоодржливост,
комунално живеење со ниско влијание врз средината,
велосипедизам, социјални и еколошки активизам со цел да
учиме од нив и да споделуваме идеи, и притоа за возврат и да
помагаме. Доколку знаете некој проект кој може да ни биде
домаќин ве молиме да ни пишете!
Координативниот тим е во Солун, Грција. Ќе возиме од
средината на Јули до крајот на Септември 2014. Ние ќе сториме
турата на територијата на јужен Балкан: Софија  Ниш 
Приштина  Скопје  Солун  Халкидики или Евбеја, а да
заврши во или околу Атина.

Придружете ни се!
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