Promovemos o Envelhecimento Ativo e
apoiamos o desenvolvimento de
competências entre grupos
desfavorecidos, através de programas
educativos baseados em TIC e
competências digitais. Itália . Itália
Valorizamos o capital social e
humano das organizações através
de projetos de inovação social,
transferência e divulgação de boas
práticas. Portugal

Digital enabler for aging
craftspeople's business

Promovemos a integração social e
melhoramos as condições de vida dos
grupos vulneráveis através da educação
e do trabalho. Roménia

Prestamos serviços de consultoria,
apoio técnico e realização de projetos
nos sectores da educação e
formação, TIC, investigação e
desenvolvimento tecnológico, e
relações internacionais. Bulgária

Somos uma das ONGs líderes na Geórgia
que trabalha na preservação, promoção e
utilização sustentável da cultura e do
património cultural da Geórgia. Geórgia

Contribuímos para a valorização, a
preservação e a transmissão de
conhecimentos e perícia no domínio do
artesanato tradicional. Bélgica

Com o apoio do programa Erasmus +
Programa da União Europeia
GA n. 2020-1-IT02-KA227-ADU-095006

As nossas principais atividades giram em
torno de projetos nacionais e cofinanciados pela UE em numerosos
sectores da economia e do
desenvolvimento. Chipre

https://madineurope.eu/Craft50plus

Um projeto Europeu para
melhorar as competências
empresariais dos artesãos
profissionais europeus com
50 ou mais anos de idade e
para os acompanhar na
transição digital.

O CONTEXTO

O PROJETO

As profissões artesanais são importantes !

Crafting 50 & beyond.

Enraizados nos territórios europeus como
parte das culturas locais, os ofícios tradicionais
são profissões centradas no ser humano que
envolvem pessoas de diversos grupos e
contribuem para economias circulares e
coesão social.

Um programa educativo que analisará as
competências dos profissionais do artesanato
de sete países parceiros em toda a Europa, e
os dotará de competências empresariais e
digitais para melhorar os seus negócios e
criatividade.

Fornecer aos artesãos mais velhos
novas ferramentas para promover
competências e produtos no
mercado global
Manter vivo o saber-fazer artesanal
Como consequência do pós crise
económica e crise sanitária, o sector
enfrenta ameaças perigosas:
Pequena produção = menos
competitividade.
Profissionais mais envelhecidos
= menores competências digitais
para assegurar promoção e
receitas.
Sector fragmentado & produção
local = não ligado ao mercado
global.
Crises económicas e sanitárias =
perda de rendimentos e desemprego

Conciliar a tradição com a inovação
graças à transição digital.

OS RESULTADOS

Investigação sobre os
requisitos e
mecanismos de apoio
existentes para os
artesãos criarem e
gerirem negócios de
artesanato

Análise das
necessidades do
sector do
artesanato através
de testemunhos e
entrevistas

Guia e Kit de
Ferramentas
descarregáveis
para todos os
intervenientes do
sector artesanal

Divulgação de
resultados e
eventos

Cursos de formação
para dotar os artesãos
de competências para
impulsionar o seu
negócio, criatividade e
aptidão digital

Mapeamento das
profissões
artesanais e recolha
das melhores
práticas nos países
dos parceiros.

