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CreativEU:
Europos Sąjungos projektas, skirtas skatinti kultūrinę įvairovę bei įtrauktį

Projekto uždaviniai:

Mūsų interneto svetainė jau sukurta ir
sėkmingai veikia!

CreativEU („Kultūrinė įvairovė: įtraukios
aplinkos
kūrimas
mažose
Europos
bendruomenėse“) yra „Erasmus+“ projektas,
kurio tikslas – skatinti mažų ir kaimo
bendruomenių kultūrinę įvairovę bei įtrauktį
dvejose
srityse:
darbovietėje
ir
bendruomenėje,
remiant
pozityvų
integracijos procesą, kuriame dalyvautų
darbuotojai, darbdaviai ir paprasti piliečiai,
įtraukiant tiek migrantus, tiek vietos
gyventojus. Viso projekto metu bus
kuriamos ir išbandomos įvairios edukacinės
veiklos, pasitelkiant skaitmeninį pasakojimą
kaip
pagrindinę
metodiką,
skirtą
suaugusiems
besimokantiesiems.
Skaitmeninio pasakojimo ir jo gebėjimo
derinti tradicinį pasakojimą su fotografija,
vaizdo įrašais, muzika ir kitomis meninėmis
priemonėmis pagalba bus susietos įvairios
patirtys,
siekiant
sukurti
universalią
solidarumo ir empatijos kultūrą.

Atsižvelgiant į projekto „CreativEU“ kontekstą,
buvo sukurta projekto interneto svetainė, kurią
galima rasti paspaudus šią nuorodą. Informacija
interneto svetainėje bus pateikiama šiomis
nacionalinėmis kalbomis: anglų, italų, lietuvių,
švedų, ispanų ir graikų. Projekto interneto
svetainė bus naudojama kaip pagrindinis sklaidos
kanalas. Svetainėje galite rasti informaciją apie
projektą ir projekto partnerius, gauti viešą
informaciją apie projekto įgyvendinimo rezultatus,
rasti naujausias žinias apie projekto eigą, veiklas,
kontaktus ir nuorodas bei skaityti mūsų
publikacijas. Mus taip pat galite rasti socialiniuose
tinkluose Facebook ir Linkedin. Mūsų „Facebook“
ir „Linkedin“ puslapiuose galite gauti nuolat
atnaujinamą informaciją apie projekto veiklas bei
susijusias naujienas. Nedvejokite ir susipažinkite
su mūsų projektu išsamiau bei dalinkitės su kitais!
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Jau yra pasiekti pirmieji projekto rezultatai!
Labai džiaugiamės galėdami pranešti, jog naujausią ataskaitą, kurioje yra pateikiami visų
projekto dalyvių partnerių atsiliepimai, jau galite rasti projekto interneto svetainėje.
IO1 ataskaitoje yra paaiškinti socialinės integracijos veiksniai mažose ir kaimo
bendruomenėse bei šių veiksnių atsiradimo priežastys. Literatūros apžvalgos rezultatai yra
papildyti interviu su migrantų bendruomenių atstovais bei vietos gyventojais, įskaitant
darbdavius, nedidelių įmonių savininkus ir vadovus, rezultatais.
Ataskaitą atsisiųsti galite čia.

Projekto lankstinukas:

Projekto lankstinukas jau yra sukurtas, todėl labai džiaugiamės galėdami pristatyti jį
jums! Lankstinuką galite rasti mūsų interneto svetainėje visomis projekto partnerių
kalbomis.
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Projektą remia Europos Sąjungos programa „Erasmus+“; Projekto trukmė – 28 mėnesiai
(2020 m. rugsėjis – 2022 m. gruodis). Projektą įgyvendina šios organizacijos:







Circular Centre (Projekto koordinatorius, Švedija)
Anziani e Non Solo Cooperativa Sociale (Italija)
K.S.D.E.O. "EDRA" (Graikija)
Socialinių Inovacijų Fondas (Lietuva)
Asociación INDICO (Ispanija)

Naujienlaiškis nr. 2

2021 spalis

Kaip mus rasti?
Daugiau informacijos apie projektą „CreativEU“, projekto partnerius ir rezultatus rasite mūsų
interneto svetainėje https://creativeuproject.eu/
Taip pat galite sekti mus socialiniuose tinkluose ir sužinoti visas naujienas apie projektą!
https://www.facebook.com/erasmuscreativeu
https://www.linkedin.com/company/creativeu-project

Europos Komisijos parama šio projekto rengimui nėra jo turinio patvirtinimas ir atspindi tik autorių požiūrį.
Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos panaudojimą.

