
                                                                                    
                                             
                 

 
                                  

 
 

                            

                                                                                                                           Pressmeddelande nr.2 

        CreativEU: 

Ett EU-projekt för mångfald & inkludering 

                    

Mål: 

CreativEU (”Kulturell mångfald: Skapa 
inkluderande miljöer i små-samhällen över 
Europa”) är ett Erasmus+ projekt som avser 
att främja kulturell mångfald och inkludering 
både på arbetsplatsen men också i 
samhället, genom att involvera migranter 
och inhemska invånare i en positiv 
integrationsprocess, vilket inkluderar ett 
flertal grupper, så som arbetstagare, 
arbetsgivare, och medborgare. Genom hela 
projektet, kommer ett antal utbildande 
aktiviteter bli testade och utvecklade, 
användningen av digitalt berättande eller 
”digital storytelling” kommer att vara den 
primära metodiken för de vuxna eleverna. 
Genom digitalt berättande och dess förmåga 
att kombinera traditionella narrativ med 
fotografier, videos, musik och andra 
medieformer, så kommer olika upplevelser 
bli sammankopplade, för att kunna bygga en 
universell kultur av solidaritet och empati.   

Vår hemsida är igång!                                                                             
                                                                                           
I samband med “CreativEU” har en hemsida blivit 
utvecklad, som man kan nå genom denna  länk. 
Hemsidan kommer att vara tillgänglig på dessa 
följande språk: engelska, italienska, litauiska, 
svenska, spanska och grekiska. Projektets hemsida 
kommer att användas som den primära 
kommunikationskanalen. På hemsidan kan man hitta 
information om projektet, våra partners, bli 
informerad om de offentliga delarna som är ett 
resultat av projektimplementeringen, våra senaste 
nyheter om framstegen av projekts utveckling, 
aktiviteter, kontaktsida, länkar och möjlighet till 
läsning av våra publikationer. Du kan också hitta oss 
på Facebook och på Linkedin. Genom våra Facebook 
och Linkedin sidor får du tillgång till kontinuerliga 
uppdateringar på alla framsteg i projektet, såväl som 
nyheter relaterade till ämnet. Utforska gärna sidan 
och sprid vidare ordet!  

 

 

 



                                                                                    
                                             
                 

 
                                  

 
 

                            

 

 

 

          

 

      

 

 

 

 

Projekt broschyr: 

 

Projektets broschyr är nu klar och vi är exalterade över det! Du kan hitta den på vår 
hemsida på alla de språk som våra partners talar samt engelska.  

 

 

 



                                                                                    
                                             
                 

 
                                  

 
 

                            

 

Projektet är finansierat av Europeiska Unionens Erasmus + program; det pågår i 28 månader 
(September 2020 – December 2022) och är implementerat av följande organisationer: 

• Circular Centre (Koordinator  - Sverige) 
• Anziani e Non Solo Cooperativa Sociale (Italien) 
• K.S.D.E.O. "EDRA" (Grekland) 
• Socialinių Inovacijų Fondas (Litauen) 
• Asociación INDICO (Spanien) 

 

Var hittar ni oss?  

Mer information om CreativEU, våra partners, såväl som de områden vi har kan ni hitta på vår 
hemsida: https://creativeuproject.eu/ 

Du kan också följa oss på sociala medier för att hålla dig uppdaterad! 

https://www.facebook.com/erasmuscreativeu  

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

 

                                                 

 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 


