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Projekto uždaviniai: 1) perduoti tradicinių amatų žinias iš patyrusių amatininkų jaunimui; 
 2) išmokyti jaunimą socialinio verslo pagrindų; 3) paskatinti jaunus žmones kurti ir
įgyvendinti socialinio verslo idėjas su tradiciniais amatais. 
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Tradicinių amatų ir socialinio verslo
sinergija

Nuo europinio iki vietinio lygmens socialinis verslas yra vienas iš vertingiausių įrankių
kuriant socialinę sanglaudą/ gerovę ir ekonominį augimą. 2018-ieji buvo paskelbti Europos
kultūros paveldo metais, pabrėžiant jų vertę, kviečiant išsaugoti senąsias Europoje
gyvuojančias tradicijas, nes tai visuomenės turtas. 2020-ieji Lietuvoje - Tautodailės metai.
Projekto tikslas - atrasti naujas formas, įgalinančias panaudoti senųjų amatų tradicijas,
kuriant socialinį verslą.  Projektas įgyvendinamas penkiose šalyse, tad siekiama, jog jo metu
sukurti produktai būtų universalūs ir pritaikomi tarptautiniu lygmeniu.



Jei jus domina dalyvavimo projekte galimybės, susisiekite su mumis:

INFO@CRAFTYOUROWNBUSINESS.COM

Pirmojo susitikimo metu projektą savo šalyse kuruojančių organizacijų lyderiai susipažino
artimiau, pristatydami savo komandas ir vykdomas veiklas. Koordinuojanti organizacija -
"Dacorum CVS" - dar kartą pabrėžė pagrindinius projekto tikslus, uždavinius. Partneriai
aptarė veiklą, svarbiausias užduotis, kiekvienos organizacijos atsakomybės sritis. Buvo
išdiskutuoti projekto sklaidos, tvarumo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo klausimai.

Į savo šalis po pirmojo susitikimo grįžę partneriai su naujomis idėjomis ir energija tęsia
pradėtus projekto darbus. Per kelis paskutinius mėnesius jau įsibėgėjo oficialus projekto

Facebook puslapis bei buvo sukurta internetinė svetainė pavadinimu    
 CRAFTYOUROWNBUSINESS.COM.

Prasidėjo  amatininkų atrankos procesas. Buvo surengti keli susitikimai su projekto
tikslinėmis grupėmis. Projekto pradžia įkvepianti ir energinga!

Pirmasis partnerių susitikimas

DAUGIAU INFORMACIJOS:  

INFO@CRAFTYOUROWNBUSINESS.COM

Šiandien Aradas yra svarbus pramonės centras ir transporto
mazgas, taip pat jame įsikūrę du universitetai, Rumunijos
stačiatikių teologinė seminarija, Mokytojų rengimo mokykla ir
Muzikos konservatorija. Mieste vyrauja baroko ir neoklasicizmo
stilių architektūros pastatai, gausu senų bažnyčių ir katedrų.
Pirmąjį partnerių susitikimą organizavo rumunai - S.C. Predict
CSD Consulting S.R.L. 

Pirmasis projektą įgyvendinančių organizacijų susitikimas vyko
Rumunijoje, Arado mieste, gruodžio 2-3 d., 2019 m.
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