Діалогова подія Monttu auki: як ваше самопочуття, мешканець Лахті?
Приходьте поговорити, приходьте послухати, приходьте щоб вас почули.

В Лахті в суботу, 1.10 з 12:30, походитиме дискусійний захід, де мешканці Лахті та ті, хто проживає в
Лахті, можуть поділитися своїм досвідом і думками щодо добробуту та безпеку у рамках дискусій
Erätauko.

Monttu auki — спільна розмова серед мешканців Лахті. Учасники збираються за одним столом, щоб
обговорити добробут і те, що потрібно для його підтримки та покращення. Захід для усіх відкритий та
безкоштовний. Обговорення проводяться конфіденційно за методом Erätauko.

Одна з дискусійних груп англійська та одна українська. Кожну розмову веде інструктор, який знає, як
використовувати метод Erätauko. На заході подають каву.

У дискусіях Monttu auki ми хочемо почути, що думають дорослі з Лахті про добробут та безпеку.
Восени в закладах базової освіти Лахті проводяться діалоги Skididialogeja, де діти та молодь
розповідають, що приносить їм добробут та безпеку у вільний час. Записані розмови
використовуються анонімно, а з розмов дорослих і дітей складається спільна збірка, яка буде
опублікована наприкінці року.

Дискусійний захід Monttu auki вперше був організований у жовтні 2021 року в рамках заходів Року
Європейської екологічної столиці. Близько 100 людей з Лахті взяли участь у першій дискусії онлайн
та в трьох різних місцях. Lahten Monttu auki 2022 — це сателітна подія дискусійного фестивалю Ylen
Hyvinsätto, організованого в Хямеенлінні.
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Обов'язково
1.Monttu auki 2-дискусійний захід 1.10.2022

Реєструюсь на організовану 1.10. дискусійну подію Monttu auki 2.

Я розглядаю можливість зареєструватися. Ви можете надіслати мені додаткову інформацію про
подію на мою електронну пошту.
2.Прізвище
Напишіть відповідь
3.Ім'я
Напишіть відповідь
4.Адреса електронної пошти
Напишіть відповідь
5.Телефонний номер
Напишіть відповідь
6.На дискусійній події Monttu auki 2 дискусії Erätauko організовуються в десяти різних місцях. Куди б
ви хотіли прийти на розмову?
Дискусії Erätauko організовуються в десяти різних місцях Лахті. Зміст всіх заходів однакове, ви
можете вибрати найбільш практичну для вас локацію. Кожне місце розраховане на 10–15
учасників.

Українськомовна дискусійна група проходитиме у Palvelutorі, на 2-му поверсі ТЦ «Тrio». У Palvetutori
також є окрема англомовна дискусійна група. Ми залишаємо за собою право скасувати групу, якщо
не буде достатньо учасників.

7.Ця форма збирає персональні дані для організації заходу Monttu auki 2. Запитувана інформація
використовується виключно для проведення заходу та інформування про нього учасників. Дані
зберігаються протягом одного року.

Я погоджуюся на використання наданої мною інформації для цілей, зазначених вище.

Надіслати.

