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Creating Inclusive
Environments in small
Communities Across
Europe
(CreativEU)

“

Προώθηση των ίσων ευκαιριών
και της κοινωνικής ενσωµάτωσης
προσφύγων και µεταναστών σε
µικρές αγροτικές περιοχές.

creativeuproject.eu
#creativeu_project
Socialinių Inovacijų Fondas (SIF)
Lithuania
www.lpf.lt

Asociación INDICO
Spain
www.indico.info

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχοµένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν µπορεί να
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.
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Οµάδες Στόχου

Στόχοι του
Έργου
01

ιδιοκτήτες µικρών επιχειρήσεων &
διαχειριστές ανθρώπινου δυναµικού



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ



 προώθηση των ίσων ευκαιριών, καταπολέµηση
των διακρίσεων και δράσεις κοινωνικής ένταξης σε
µικρές και αγροτικές κοινότητες, για την ένταξη
µεταναστών και προσφύγων

ME TO EΡΓΟ

Το CreativEU είναι ένα έργο Erasmus + που
προωθεί την πολιτιστική πολυµορφία και την
κοινωνική ενσωµάτωση, τόσο στον χώρο
εργασίας όσο και στην κοινότητα, µε τη
συµµετοχή των µεταναστών και των ντόπιων
σε µια θετική, αµφίδροµη διαδικασία ένταξης,
η οποία περιλαµβάνει διάφορες οµάδες, όπως
εργαζόµενους, εργοδότες και πολίτες.

εκπαίδευση των εργοδοτών, ώστε να είναι σε θέση
να διαχειριστούν ποικιλόµορφες οµάδες εργασίας, µε
στόχο τη συµπερίληψη µεταναστών και προσφύγων στα
επαγγελµατικά περιβάλλοντα

02

03

από τους εταίρους του έργου,
χρησιµοποιώντας την ψηφιακή αφήγηση
ως βασική µεθοδολογία. Η αφήγηση ως
µέθοδος θεωρείται καίριας σηµασίας, καθώς
µπορεί να διευκολύνει την κατανόηση σε
ό,τι αφορά διαφορετικές εµπειρίες ζωής και
να οικοδοµήσει µια παγκόσµια κουλτούρα
αλληλεγγύης και ενσυναίσθησης.

Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Α Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α
ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

 διερευνώντας την ψηφιακή αφήγηση ιστοριών και
αξιοποιώντας την ως µια καινοτόµο πρακτική που
επωφελείται από τις νέες τεχνολογίες, προκειµένου να
ενδυναµώσει την πολιτισµική πολυµορφία και να
προωθήσει την κοινωνική ένταξη των ενδιαφερόµενων
σε µικρές και αγροτικές κοινότητες.

04

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ &
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

 προσέγγιση εργοδοτών, ιδιοκτητών µικρών
επιχειρήσεων, υπεύθυνων διαχείρισης προσωπικού και
διευθυντές από άλλες χώρες της ΕΕ, πέραν αυτών που
συµµετέχουν στο έργο.

τοπικές κοινότητες και αγορές

ντόπιοι και μετανάστες κάτοικοι σε
μικρές και αγροτικές κοινότητες



ερευνητικά και ακαδηµαϊκά
ιδρύµατα



 ανταπόκριση στην αυξηµένη ζήτηση,
χρησιµοποιώντας δηµιουργικά εργαλεία για την
προσέλκυση ενήλικων µαθητών,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που ανήκουν σε
ευπαθείς οµάδες, µέσω της χρήσης τεχνικών ψηφιακής
αφήγησης

Στη διάρκεια του έργου, θα αναπτυχθούν
και θα δοκιµαστούν εκπαιδευτικά υλικά



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελµατιών που
εργάζονται στον τοµέα της εκπαίδευσης ενηλίκων,
εφαρµόζοντας πρακτικές που προάγουν την κοινωνική
συνοχή

Μέθοδος

αρχές που εργάζονται στον τοµέα της
κοινωνικής ένταξης και ένταξης



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σχετικά

ενώσεις υπαλλήλων και µεταναστών

Αναφορά τρέχουσας κατάστασης:
Πολιτισµική ποικιλοµορφία σε µικρές
και αγροτικές κοινότητες (IO1)
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για εργοδότες (IO2)

Ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραµµα
αφήγησης ιστοριών για µικρές και
αγροτικές κοινότητες (IO3)
∆ιαδικτυακό πρόγραµµα κατάρτισης για
εργοδότες και µέλη των τοπικών
κοινοτήτων (ΙΟ4)
Ένας οδηγός για την προώθηση της
πολιτισµικής πολυµορφίας
και της ένταξης (IO5)

