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įtraukios aplinkos kūrimas mažose Europos
bendruomenėse
(CreativEU)

“

Lygių galimybių mažose ir
kaimo bendruomenėse
skatinimas bei migrantų
socialinės įtraukties
gerinimas.
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#creativeu_project
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Asociación INDICO
Spain
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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.
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TIKSLINĖS GRUPĖS

PROJEKTO
TIKSLAI

CreativEU yra „Erasmus +“ projektas,
kuriuo siekiama skatinti kultūrinę įvairovę
ir įntegraciją:


darbovietėje



bendruomenėje

įtraukiant migrantus ir vietinius gyventojus į teigiamą integracijos procesą, kuris
apims darbuotojų, darbdavių ir gyventojų
grupes.

kaip pagrindinę metodiką besimokantiems
suaugusiems. Naudojant pasakojimo metodiką bus įtrauktos įvairios patirtys, siekiant
sukurti visuotinę solidarumo ir empatijos
kultūrą ir keisti jau egzistuojančias sistemas.

socialinės įtraukties ir integracijos srityje
dirbančias valdžios institucijas

SOCIALINĖ INTEGRACIJA
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vietos bendruomenės

vietiniai gyventojai ir migrantai mažose ir
kaimo bendruomenėse



SUAUGUSIŲJŲ
ŠVIETIMAS

mokslo įstaigos

 kūrybinėmis priemonėmis įtraukti besimokančius suaugusiuosius, naudojant skaitmeninio
pasakojimo metodiką
 tobulinti neformalaus suaugusiųjų švietimo
specialistų gebėjimus naudoti priemones socialinei
sanglaudai didinti

KAIP
edukacines veiklas, naudojant pasakojimą,

darbuotojų & migrantų asociacijos



 skatinti lygias galimybes ir socialinę sanglaudą
mažose ir kaimo bendruomenėse, mokant
darbdavius dirbti su skirtingomis darbo grupėmis
veiksmingai įtraukiant darbuotojus migrantus
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Projekto metu partneriai plėtos ir išbandys



NAUJOVIŠKOS
PRAKTIKOS
SKAITMENINIAME
AMŽIUJE

 naudoti skaitmeninį pasakojimą,
kaip novatorišką metodiką, siekiant sustiprinti
kultūrinę įvairovę
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ŽINOMUMO DIDINIMAS

 pasiekti darbdavius, mažų įmonių savininkus,
žmogiškųjų išteklių vadybininkus ir vadovus iš ES
šalių

VEIKLOS - PROJEKTO PRODUKTAI

APIE PROJEKTĄ
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mažų įmonių savininkai ir žmogiškųjų
išteklių vadybininkai



Situacijos apžvalga: kultūrinė įvairovė
mažose ir kaimo bendruomenėse (IO1)

Mokymo programa darbdaviams (IO2)

Skaitmeniniu pasakojimu paremta
mokymo programa mažoms ir kaimo
bendruomenėms (IO3)
Nuotolinė mokymo programa
darbdaviams ir vietos bendruomenėms
(ΙΟ4)
Vadovas apie kultūrinės įvairovės ir
integracijos skatinimą (IO5)

