Ние насърчаваме активното стареене и
подкрепа за развитието на умения сред
групи в неравностойно положение, чрез
образователни програми, базирани на
ИКТ и дигитални умения. Италия
Ние подобряваме социалния и човешкия
капитал на организациите чрез проекти за
социални иновации, трансфер и разпространение на добри практики. Португалия

Цифров активатор за бизнеса
на възрастни занаятчии

Ние насърчаваме социалната интеграция и подобряваме условията на живот на уязвимите
групи чрез образование и работа. Румъния

Ние предоставяме консултантски услуги, техническа поддръжка и материализиране на
проекти в секторите на образованието и обучението, ИКТ, научните изследвания и технологичното развитие и международните отношения. България
Ние сме една от водещите неправителствени организации в Грузия, работеща върху запазването, популяризирането и устойчивото използване на грузинската култура
и културно наследство. Грузия

Ние допринасяме за валоризацията, защитата и предаването на ноу-хау и опит в областта на традиционните и изящни занаяти.
Белгия
Основните ни дейности са национални и съфинансирани от ЕС проекти в множество сектори на икономиката и развитието. Кипър

Европейски проект за подобряване на
предприемаческите умения на европейски
професионални занаятчии на възраст 50
С подкрепата на Еразъм +
Програма на Европейския съюз
Пр. н. 2020-1-IT02-KA227-ADU-095006
https://madineurope.eu/Craft50plus

или повече години и да ги подпомага в
цифровия преход.

КОНТЕКСТ

ЗА ПРОЕКТА

Занаятчийските професии имат значение!
Вкоренени в европейски територии като
част от местните култури, традиционните
занаяти са ориентирани към човека професии, които включват хора от различни групи
и допринасят за кръговите икономики и социалното сближаване.

Cracfting 50 и отвъд.
Образователна програма, която ще анализира компетенциите на професионалисти в занаятите от седем страни партньори в цяла Европа, и
да ги оборудват с предприемачески и дигитални умения, за да подобрят техния
бизнес и креативност.
Предоставяне на застаряващите занаятчии
с нови инструменти за популяризиране на
умения и продуктите им на световния пазар.

Вследствие на пост-икономическата и
здравна криза секторът е изправен пред
опасни заплахи:






Малко производство = по-ниска конкурентоспособност
Застаряващи професионалисти = липса на
дигитални умения за осигуряване на промоция и приходи
Фрагментиран сектор и местно производство = не са свързани с глобалния пазар.
Икономически и здравни кризи = загуба
на доходи и безработица

РЕЗУЛТАТИ

Проучване за изискванията и
съществуващите механизми за
подкрепа на занаятчиите да
създават и управляват занаятчийски предприятия

Анализ на нуждите на сектора
на занаятите чрез препоръки и
интервюта
Курсове за обучение за
овластяване на занаятчии с умения за повишаване на техния бизнес, креативност и

Поддържане на живо занаятчийското ноухау
Съчетаване на традицията с иновациите
благодарение на цифровия преход.

Ръководство и инструменти за изтегляне за всички
заинтересовани страни от
занаятчийския сектор
Картографиране на занаятчийските професии и събиране на най-добри практики в
страните партньори.
Разпространение на резултатите и мултиплициращи
събития

