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OHRANJANJE TRADICIONALNIH VEŠČIN S SPODBUJANJEM
SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA MED MLADIMI
Projekt postavlja v ospredje problematiko podeželskih območij, ki jih mladi zapuščajo, saj
tam ne najdejo ustreznih zaposlitev, priložnosti za rast in osebni razvoj. Prav tako pa
projekt izpostavlja številne potenciale in hkrati pasti, ki jih dandanes predstavljajo
priložnosti samozaposlitve ter socialnega podjetništva. V ta širši kontekst bomo v okviru
projekta postavili pomen ohranjanja tradicionalnih izročil, ki vse bolj izumirajo. Mojstri
rokodelskih in drugih veščin težko predajajo svoja znanja, številne obrti izumirajo. Prav v
tem smo vsi partnerji prepoznali velik potencial za mlade in širše lokalne skupnosti vseh
partnerskih držav.
Tako na evropski kot na lokalni ravni je socialno podjetništvo prepoznano kot pomemben
člen pri oblikovanju socialne kohezije, blaginje in gospodarske rasti. Leto 2018 je bilo
razglašeno za Evropsko leto kulturne dediščine, s poudarkom na ohranjanju tradicionalnih
veščin povsod po Evropi in prispevku kulturne dediščine k razvoju družbe in gospodarstva.
Projekt prispeva k obema ključnima ciljema in je zasnovan tako, da zagotavlja, da se lahko
rezultati v celoti ali delno ponovijo, tako znotraj partnerskih držav, ki sodelujejo pri
projektu kot tudi zunaj njih.
Projekt ki traja dve leti se je uradno začel 30. septembra 2019
Glavni cilji projekta so: 1) prenos tradicionalnih veščin iz starejših generacij na mlajše; 2)
mentorstvo in pomoč mladim pri prvih korakih pri vstopu v socialno podjetništvo; 3)
spodbuditi mlade k uporabi osvojenih znanj o tradicionalnih spretnostih in socialnem
podjetništvu tudi v praksi, ter s tem trženje in promocija oblikovanih produktov.

PRVI KORAKI IN UVODNO SREČANJE
PARTNERJEV
Prvo srečanje partnerjev projekta je potekalo od 2. Do 3.
Decembra 2019 v Aradu v Romuniji
Prvo srečanje, ki ga je gostil romunski partner S.C. Predict
CSD Consulting S.R.L. je potekalo z namenom, da se
projektni partnerji spoznajo in predstavijo svoje organizacije
in njihove zadolžitve v procesu izvajanja projekta. Vodilni
partner projekta (Dacorum CVS), je predstavil projekt,
njegove ključne cilje in aktivnosti, časovni okvir in zadolžitve
posameznega projektnega partnerja. Partnerji so razpravljali
tudi o razširjanju, trajnosti, izvajanju, spremljanju in
vrednotenju projekta.

`"Navdih brez rokodelstva je le trst, ki se trese v vetru." (Johannes Brahms)

Po uvodnem srečanju smo se partnerji vrnili s svežimi idejami in novim zagonom ter
nadaljujemo z delom na projektnih nalogah. V tem obdobju sta nastali uradna Facebook
stran projekta in spletna stran CRAFTYOUROWNBUSINESS.COM. Potekajo že prvi
dogovori in procesi aktiviranja tradicionalnih obrtnikov, ki so s pomočjo delavnic in
tečajev pripravljeni prenašati svoja znanja na mlajše generacije. Organiziranih je bilo več
srečanj s ciljnimi projektnimi skupinami. Projekt je tako že v polnem zagonu!
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