Η ΑΝΑΓΚΗ
Τα χειροτεχνικά επαγγέλματα είναι
σημαντικά !
Ριζωμένα σε περιοχές και κουλτούρες σ'όλη
την Ευρώπη, οι παραδοσιακές τέχνες είναι
ανθρωποκεντρικά επαγγέλματα τα οποία
εμπλέκουν διάφορες ομάδες ατόμων
συνεισφέροντας στην κυκλική οικονομία και
στην κοινωνική συνοχή.

ΤΟ ΕΡΓΟ
Το Craft 50+ είναι ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα το οποίο θα αναλύσει τις
ικανότητες των επαγγελματιών χειροτεχνών
από επτά χώρες εταίρους σ'όλη την Ευρώπη.
Στη συνέχεια θα τους μεταφέρει
επιχειρηματικές και ψηφιακές ικανότητες για να
ενδυναμώσουν την επιχείρηση και τη
δημιουργικότητα τους.

Παρέχουμε σε ηλικιωμένους
χειροτέχνες νέα εργαλεία για την
βελτίωση της προώθησης με σκοπό
την ένταξη στη Παγκόσμια αγορά.
Διατηρούμε την χειροτεχνία ζωντανή

Σαν αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης,
της ανάπτυξης της τεχνολογίας και της
πανδημίας ο τομέας αντιμετωπίζει μεταξύ
άλλων τις παρακάτω δυσκολίες:
Μικρή Παραγωγή = Μικρή
ανταγωνιστικότητα
Ηλικιωμένοι Χειροτέχνες =
Έλλειψη Ικανοτήτων στις
Ψηφιακές Τεχνολογίες για
προώθηση και μάρκετινγκ
Σποραδικός τομέας και τοπική
παραγωγή = Έλλειψη σύνδεσης
με την παγκόσμια αγορά
Οικονομική κρίση, πανδημία =
Χαμηλότερο εισόδημα

Συνδιάζουμε την παράδοση με την
καινοτομία βασισμένοι στην
ψηφιακή μετάβαση.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Έρευνα:
Διαδικασίες και
ευκολία δημιουργίας
επιχείρησης
χειροτεχνίας

Ανάγκες του
τομέα
χειροτεχνίας
μέσα από
συνεντεύξεις

Εκπαιδεύσεις
χειροτεχνών για την
ενδυνάμωση των
επιχειρήσεων τους,
της δημιουργικότητας
τους και της ψηφιακής
τους ετοιμότητας

Διαδικτυακές πηγές
για όλους τους
ενδιαφερόμενους
φορείς και
επαγγελματίες

Διάχυση
αποτελεσμάτων
και προωθητικές
εκδηλώσεις

Ανάλυση και
χαρτογράφηση
χειροτεχνιών και
επιλογή καλύτερων
πρακτικών

We promote active ageing and
support skills development among
disadvantaged groups, through
educational programmes based on
ICT and digital skills. Italy

We enhance organisations’ social
and human capital through social
innovation projects, good practices
transfer and dissemination. Portugal

Digital enabler for aging
craftspeople's business

We foster social integration and improve
the life conditions of vulnerable groups
through education and work. Romania

We provide consultancy services,
technical support and project
materialisation in the sectors of
education and training, ICT, research
and technological development, and
international relations. Bulgaria

We are one of the leading NGOs in
Georgia working on the preservation,
promotion and sustainable use of
Georgian culture and cultural heritage.
Georgia

We contribute to the valorisation, the
safeguard and the transmission of
know-how and expertise in the field of
traditional and fine crafts. Belgium

Με τη στήριξη του Προγράμματος Erasmus +
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
GA n. 2020-1-IT02-KA227-ADU-095006

Our main activities revolve around
national and EU co-funded projects in
numerous sectors of economy and
development. Cyprus

Ένα Ευρωπαϊκό Έργο που
στοχεύει στη βελτίωση των
επιχειρηματικών ικανοτήτων
των χειροτεχνών 50 ετών και
άνω και επίσης να τους
συνοδεύσει μέσα στην
Ψηφιακή Μετάβαση.

