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     CreativEU: 

ES įvairovės ir įtraukties projektas 

 

 

Tarptautinio projekto susitikimas Saragosoje 

 

2021 m. gruodžio 6-7 d. Saragosoje vyko tarptautinis projekto CREATIV_EU 

partnerių susitikimas. Projekto partneriai daugiausia dėmesio skyrė mokymų kurso 

skirto darbdaviams ir bendruomenei testavimui (IO2 ir IO3). Susitikimas buvo labai 

produktyvus! 
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Mokymų programa skirta darbdaviams ir bendruomenėms baigta! 

2 rezultatas (IO2) „CreativEU mokymo programa skirta darbdaviams“ ir 3 rezultatas 

(IO3) „Skaitmeninis pasakojimas mažoms ir kaimo bendruomenėms“ jau baigti, 

projekto partneriai šiuo metu juos išbando. 4 rezultatas (IO4) – „CreativEU nuotolinė 

darbuotojų ir vietos bendruomenių mokymo programa“ yra kuriama.  

IO2 veiklos yra susijusios su transformuojančios mokymo programos, pagrįstos 
skaitmeniniu pasakojimu, kuri yra skirta darbdaviams, mažų įmonių savininkams, 
personalo vadybininkams ir vadovams, kurie dirba su kultūriškai įvairiais darbuotojų 
kolektyvais  mažose ir kaimo vietovėse,  kūrimu ir išbandymu. Programa yra pagrįsta 
tyrimo, atlikto O1 įgyvendinimo metu, išvadomis  siekiant padėti vadovams ir 
darbuotojams suprasti jų komandos narių kultūrinius skirtumus ir valdyti kultūrinę 
įvairovę savo įmonėse. Programa siekiama pagerinti jų kultūrines, taip pat socialines 
ir pilietines kompetencijas, kad būtų skatinama kultūrinė įvairovė jų darbo vietose. 
 
IO3 veiklos yra susijusios su transformuojančios edukacinės programos, pagrįstos 
skaitmeniniu pasakojimu ir skirtos migrantams bei vietiniams mažų ir kaimo 
bendruomenių gyventojams kūrimu ir išbandymu. Programa yra pagrįsta tyrimo, 
atlikto O1 įgyvendinimo metu, išvadomis siekiant padėti vietos bendruomenių 
nariams suprasti esamus kultūrinius skirtumus ir taip padidinti socialinį ryšį, tarpusavio 
supratimą ir solidarumą. Programa siekiama pagerinti jų kultūrinius, taip pat 
socialinius ir pilietinius gebėjimus, kad būtų skatinama kultūrinė įvairovė jų 
gyvenamojoje aplinkoje. 
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Tikslai

CreativEU („Kultūrinė įvairovė: įtraukios aplinkos kūrimas mažose Europos bendruomenėse") 
- tai Erasmus+ projektas, kuriuo siekiama skatinti kultūrinę įvairovę ir įtrauktį tiek darbo 
vietoje, tiek bendruomenėje, įtraukiant migrantus ir vietinius gyventojus į teigiamą, dvipusį 
integracijos procesą, apimantį kelias grupes, pavyzdžiui, darbuotojus, darbdavius ir piliečius. 
Projekto metu bus parengta ir išbandyta nemažai edukacinių veiklų, kuriose kaip pagrindinė 
metodika suaugusiems besimokantiesiems bus naudojamas skaitmeninis pasakojimas. 
Pasitelkus pasakojimą, kuris suteikia galimybę derinti tradicines pasakojimo priemones su 
fotografija, vaizdo įrašais, muzika ir daugeliu kitų medijų, bus sujungtos įvairios patirtys, 
siekiant sukurti visuotinę solidarumo ir empatijos kultūrą.

Projektą finansuoja Europos Sąjunga pagal Erasmus+ programą, kurio trukmė 28 mėnesiai 

(2020 m. rugsėjo mėn. - 2022 m. gruodžio mėn.). Projektą 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) 

 

  

https://circularcentre.se/
https://www.anzianienonsolo.it/
https://www.edra-coop.gr/el/
https://lpf.lt/lt
https://www.indico.info/
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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://www.linkedin.com/company/creativeu-project  

 

                                                 

 

 
Europos Komisijos parama šio projekto rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama 

autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą 

šiame projekte.  

 

https://creativeuproject.eu/
https://www.facebook.com/erasmuscreativeu
https://www.linkedin.com/company/creativeu-project

