
                                                                                
 
 

 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija 
negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 

 

Pranešimas spaudai 

CreativEU: 

ES įvairovės ir įtraukties projektas 

 

CreativEU (“Kultūrinė įvairovė: įtraukios aplinkos kūrimas mažose Europos bendruomenėse”) 

– tai Erasmus+ projektas, kuriuo siekiama skatinti kultūrinę įvairovę ir integraciją tiek 

darbovietėje, tiek bendruomenėje, įtraukiant migrantus ir vietinius gyventojus į teigiamą 

integracijos procesą, kuris apima darbuotojų, darbdavių ir gyventojų grupes. 

Projekto metu partneriai plėtos ir išbandys edukacines veiklas, naudojant pasakojimą, kaip 

pagrindinę metodiką skirtą besimokantiems suaugusiems. Pasitelkus istorijų pasakojimo 

metodą, derinant tradicines pasakojimo priemones su fotografija, vaizdo įrašais, muzika ir 

daugeliu kitų medijų, susijungs įvairios patirtys, kurių tikslas sukurti visuotinę solidarumo ir 

empatijos kultūrą.  

Neseniai partneriai sėkmingai užbaigė pirmąjį projekto produktą, IO1, kuriame apžvelgiama 

migrantų integracijos į profesinį sektorių ir bendruomenę mažose ir kaimo vietovėse 

padėtis. IO1 tikslas buvo nustatyti gerąją skaitmeninio pasakojimo praktiką, kuria 

skatinama kultūrų įvairovė ir solidarumas penkiose projekte dalyvaujančiose Europos 

šalyse; be to, buvo nustatyta ir kitose ES šalyse taikoma geroji skaitmeninio pasakojimo 

praktika, kuri galėtų būti pritaikyta bet kurioje Europos šalyje. Visą ataskaitą galite skaityti 

čia.  

http://creativeuproject.eu/portfolios/io1-state-of-the-art-cultural-diversity-in-small-rural-communities/
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Projektą finansuoja Europos Sąjungos pagal Erasmus+ programą, jo trukmė 28 mėnesiai 

(2020 m. rugsėjo mėn. - 2022 m. gruodžio mėn.) ir įgyvendina šios organizacijos: 

 

• Circular Centre (koordinatoriai - Švedija) 

• Anziani e Non Solo Cooperativa Sociale (Italija) 

• K.S.D.E.O. "EDRA" (Graikija) 

• Socialinių Inovacijų Fondas (Lietuva) 

• Asociación INDICO (Ispanija) 

 

Mus galite rasti 

Daugiau informacijos apie CreativEU projektą, partnerius ir rezultatus galima rasti mūsų 

interneto svetainėje https://creativeuproject.eu/. 

Taip pat galite mus sekti socialiniuose tinkluose, kur rasite naujausią informaciją! 

https://www.facebook.com/erasmuscreativeu  

https://twitter.com/creativEUproje1  

https://www.linkedin.com/company/creativeu-project  
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